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De acordo com o disposto no § 1O do Ardgo 4O da Portaria SME nO 6.898, de 26 de

outubro de 2015, analisamos o PrQjeto Politico‑Pedag6gico do CEI Joaqulm Thom6珊o

com base no decreto nO 54.454/13 e Portaria nO 5941/13.
o prQjeto Politico‑Pedag6gico ex坤a os sonhos, aS expeCtativas e os desafros da

comunidade escolar consolidado em um plano orientador que expreSSa de forma sintctica o
compromisso com o desenvoIvime血O das criancas e bdbes.

consideramos que a COnStrueaO do PrQjeto Po舶co‑Pedag6gico requer
necessariamente, uma ae肴O coletiva que exige muita articulagiv da equipe gestora na busca

de consensos em tOrnO dos diversos temaS que enVOIvem o tralbalho educativo, tais como:
concepc6es de educa如y de infancia

de aprendizagem e de avaliap盃o; definieao de

prioridades e metas eSCOlha de ae6es e de procedimentos metOdo16gicos
portanto, elaborar um PPP nをo 6 uma tarefa simples e

entre O巾OS.

POr eSta raZaO, eXige tempo para Sua

o巾a CaraCteristica do PPP que entendemos ser fundamental ressaltar 6 sua

provisoriedade, Ou S祖6 sempre um documento inacatado 。re reflete a dinamica da
escola e da comunidade que se modificam? Se tranSformam continuamente・

Em relagiv ao prQjeto do CEI Joaquim Thom6珊ho, COnStatamOS que:
1‑ Traz uma Sintese das principais quest6es que comP6em o universo de tr謝ho do
. cEI, dentre as quais destaco: PrOPOSta de trabalho pedag6gico v。tado a
valoriza如das diferentes cult調ras e etnias; eSCuta da crianea; indusao de alunos

com defici6ncia; reS山ados dos IQs de 2O17, bem como Plano de aeao;

caracterizacao da comunidade feita com detalhamento, indusive das expectativas
das famflias com relaeao ao CEI; indicaeao de temas de formaeao realizada pelos
funcion鉦ios, etC・

戸

2‑ Esta em conson会ncia com o disposto na Resolu辞o do Minist紅o da Educac5o nO 4,
de 13 de julho de 2OIO, que define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para Educa辞o

Basica, uma VeZ que, COnStruido coletivamente, reSPeita os stjeitos das aprendizagens,
buscando contemplar o contido no A虹igo 44 da referida Resolu辞o;

3‑ ,

Est各em conson会ncia com o Programa Mais Educa辞o Sfro Paulo e com a

Orientacao Normativa SME nO ol/2O13 e COm aS COnCePe6es apresentadas na Orienta辞o

Normativa SME nO ol/2O15, Sendo um documento vivo, COnStruido e repensado
COletivamente, atendendo as necessidades e interesses das crianeas, Pautado em principios
6ticos, eS亡蝕cos e politicos.

Parabenizamos a todos pelo momento de 「econst「u9aO da vivencia na Unidade e

PerCebemos que a const「u9aO documental ap「esenta um novo oihar, um Olha「 que muda de
P「isma, que P「ivi看egia as imagens das c「ianeas, aS fotografias, O Vivido peIa unidade e insistimos

que as ideias que constituem o documento devem ganhar cada vez mais luz, que O PPP e a vida
da escoIa 「egist「ada de diversas fo「mas. Continua「emos o processo de acompanhamento do

documento e de sua const「u9aO POr um CEI cada vez mais de qualidade,

Com estas considerae6es, APROVAMOS o presente P]岬jeto Politico‑Pedag6gico e o

encami繭amos para homoIoga辞o.
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“Uma escola, qualquer que seja, existe para elevar
seus alunos. Uma escola pública também é isso,
mas, é mais que isso. Uma escola pública é mais do
que uma escola privada porque os trabalhadores
que se reúnem em seu interior não têm apenas que
produzir passagens que signifiquem elevações
individuais. Eles têm de produzir individual e
coletivamente a grande passagem do direito
postulado à realização efetiva da educação
popular. Nesse sentido ela é ÚNICA. Apenas ela se
incumbe de pensar e realizar a educação do
conjunto da população, de conceber e promover a
materialização do interesse coletivo”
Celestino Alves da Silva Jr – A escola pública como local de
trabalho - 1990
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Parte I – Estudo Diagnóstico da Comunidade e do espaço onde está inserida a
Unidade Educacional

Identificação da Unidade
Centro de Educação Infantil “Vereador Joaquim Thomé Filho”
Endereço: Rua Prof. Luis Amaral Wagner, 243
Vila Pedra Branca – São Paulo – SP
CEP: 02635-110
Fone: 2231-7168 e 2258-2741
e-mail: ceijthome@prefeitura.sp.gov.br
blog: ceithome.com
Código EOL: 400154
Estrutura Hierárquica: 161069140000000
Código INEP: 35238223

4

Cadastro Municipal da Vigilância Sanitária: 35503080185101428012
Decreto de Criação: 24.765 de 16/10/1987
Início de Funcionamento: 15/07/1988
Autorização de Funcionamento: Portaria 3025 de 22/05/2007
Aprovação do Regimento Escolar: Portaria 234 de 30/12/2013
Diretor: Bárbara Cristine da Silva Diaz Lagonegro
Assistente de Diretor: Melisa Pinheiro Bianchi
Coordenador Pedagógico: Vera Santos de Oliveira
Modalidade: Educação Infantil
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a)Perfil sócio cultural das crianças matriculadas na Unidade Educacional e das
respectivas famílias e sua correspondência com os Indicadores de desenvolvimento
da região onde está inserida;

No início de 2018, após a tabulação parcial dos dados das questões sobre as
informações complementares1 que foram preenchidas na ocasião da entrevista dos
pais/ responsáveis, tivemos a seguinte caracterização da nossa clientela:

1- Quanto à situação profissional dos pais: a maioria dos casos apenas um
componente tem trabalho fixo; poucos casos os dois possuem trabalho fixo.

2- Renda Familiar: seis famílias responderam que não possuem renda, cinquenta e
duas que recebem de um a dois salários mínimos; trinta e quatro, de três a
quatro; onze, mais de cinco e cinquenta e seis2 não se manifestaram.

3- Quanto ao grau de escolaridade: boa parte tem o ensino fundamental
completo ou o ensino médio e também há uma parcela significativa com curso
superior completo ou cursando.

4- Constituição das famílias: poucas são as mães que educam seus filhos sozinhas,
a maioria das famílias é constituída por pai /padrasto, mãe e outros irmãos. Os
avós, tios e primos também constituem o universo familiar, pois moram no
mesmo quintal ou nas proximidades da vizinhança.

5- Matriz religiosa3: quarenta e uma famílias caracterizaram-se como católica;
trinta e sete como evangélica; três, cristã; um, crê em Deus; quatro, católica e
evangélica4; um, testemunha de Jeová; quatro, espírita; três, adventista; uma,

1

Modelo do documento consta no Anexo I a página 159
Nosso total de atendimento de bebês e crianças para 2018 é de 162, entretanto, até a data da conclusão desta
pesquisa, 12/03/2018, estávamos com apenas 159 bebês e crianças matriculadas.
3
Neste item, não determinamos opções, deixamos em aberto para que cada família pudesse expor sua matriz
religiosa.
4
Algumas famílias deixaram explícitas que um membro crê em uma religião e o outro, em outra; por essa razão,
colocamos as manifestações de cada familiar.
2
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católica e kardecista; um, adventista e evangélica; dois, umbandista; oito, não
tem e cinquenta e três, não se manifestaram.

6- Quanto ao ambiente familiar: a maioria declarou que as relações familiares são
tranquilas, sem grandes conflitos.

7- Quanto às expectativas em relação ao CEI, como durante este ano focaremos
nosso estudo de PEA no currículo da Educação Infantil, buscamos tabular5 as
expectativas das famílias, pois acreditamos que aquilo que elas esperam já nos
dão características do tipo de trabalho que elas acreditam que deva ocorrer em
um Centro de Educação Infantil:
I.
A melhor possível, sou otimista e quero parceria;
II.
Que cuide bem do meu tesouro;
III.
Seja um lugar bom para o desenvolvimento;
IV.
Já conhece e espera que seja melhor do que na época do filho mais velho;
V.
Socialização, desenvolvimento, interação e autonomia;
VI.
Espera que conviva bem com os colegas;
VII.
Desenvolvimento da filha;
VIII. Que seja melhor do que há quatro anos com a filha Raissa;
IX.
Espera tudo de bom. Ficar tranquila;
X.
Que a filha se adapte, seja acolhida e bem tratada;
XI.
Desenvolvimento e ajudar na alimentação, convívio com outras pessoas;
XII.
Desenvolva e aprenda coisas novas e seja bem tratada;
XIII. Acalmar o bebê e incluir rotina;
XIV. Explorar os espaços, conviver e grupo, brincar e desenvolver-se;
XV.
Espero que seja bom;
XVI. As melhores possíveis, nenhum receio;
XVII. Que se adapte bem e seja bom;
XVIII. Estimular o desenvolvimento da criança e bastante informação;
XIX. Ótimas;
XX.
Autonomia das crianças. Desenvolva os sentidos das crianças;
XXI. Se envolver bem, ter contato com as crianças e seja bem acolhida;
XXII. Criar mais autonomia, integração com as outras crianças;
XXIII. Desenvolver a comunicação, criar rotina;
XXIV. Que se adapte e fique bem;
XXV. Que se adapte bem e cuidem bem;
XXVI. Ajudar o meu filho a desenvolver mais;
XXVII. Que o desenvolvimento seja rápido que ele seja respectante (sic)
Optamos por tabular apenas as expectativas dos familiares dos bebês e das crianças que
ingressaram nesta Unidade neste ano letivo e que, a priori, ainda não experienciaram o trabalho por
nós realizado.
5
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XXVIII. Que ele se adapte rápido;
XXIX. Que ele possa se interagir com outras crianças, aprendendo descobertas
sobre si próprio;
XXX. Que a filha se desenvolva, aprenda coisas novas e mude algumas posturas;
XXXI. Que vai aprender muitas coisas e que vai ser bom para seu
desenvolvimento;
XXXII. Interação;
XXXIII. Se desenvolver mais, ter mais contato com outras crianças e pessoas.
Acredito que ele irá se desenvolver melhor no CEI. Desenvolvimento da
fala;
XXXIV. Desenvolvimento;
XXXV. Aprender a interagir e conviver com outras pessoas criando autonomia,
aprender a se alimentar (come pouco), desenvolver a oralidade;
XXXVI. Que os filhos vivenciem coisas boas;
XXXVII. Que ela consiga se dar bem com as outras crianças e que seja bom para ela
a experiência;
XXXVIII. Que ela se desenvolva e se adapte com facilidade;
XXXIX. Desenvolvimento social e interações;
XL.
Que ele permaneça muito bem;
XLI.
Se desenvolva e criar novos vínculos;
XLII. Espera que ela fale mais;
XLIII. Que tenha muito amor com ela;
XLIV. Acolhimento e atenção, e me informar sobre o dia dele;
XLV. Que se desenvolva e se adapte com os demais amigos;
XLVI. Super confiante e tranquila. Que ele socialize e fique feliz;
XLVII. Muita paciência e sensibilidade com a personalidade dela;
XLVIII. Um excelente acolhimento e segurança;
XLIX. Que seu filho se adapte e que de tudo certo.

8- Os principais bairros que compõem a residência das nossas famílias são. Jardim
Antártica (7); Jardim Francisco Mendes (1); Jardim Peri (76), Lauzane Paulista
(1); Pedra Branca (46); Tremembé (1); Vila Amália (7), Vila Bela Vista (3), Vila
Continental (1); Vila Dionisia (2); Vila Nova Cachoeirinha (1), Vila Santos (6).
Chama-nos a atenção o fato de atendermos a crianças do bairro Lauzane
Paulista e Tremembé, que distam a mais de 2km de nossa Unidade, mas por
opção dos pais, escolheram-nos para receber seus filhos. Além disso,
considerando a demanda de outros bairros, 44% dos bebês e crianças
matriculados utilizam os serviços de transporte escolar particular.
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O CEI localiza-se no bairro da Vila
Pedra Branca que apresenta características de
ser predominantemente residencial, mas
apresenta

um

comércio

constituído

basicamente por duas padarias, um açougue,
uma revenda de gás de cozinha, dois postos
de combustível, bares, duas farmácias, duas
papelarias, um pequeno depósito de materiais
de construção, vidraçaria, um pet shop e dois
lava-rápidos.
Quanto aos recursos de lazer e cultura no bairro e proximidades, o Horto
Florestal é a única opção. Há carência de locais e atividades culturais, como cinemas,
teatros ou exposições.
Quanto aos recursos médicos, a maioria das crianças e famílias é atendida no
Posto de Saúde do Jardim Peri, mas a Igreja São Marcos (na Pedra Branca) também
oferece atendimento psicológico, médico e dentário gratuitamente. Vale ressaltar que
a UBS de referência desta Unidade Educacional é a UBS Horto Florestal e, anualmente,
realizamos, conjuntamente, com a equipe da saúde o Programa Saúde na Escola, no
qual são aferidos a altura e peso das crianças, bem como feito a análise da situação
vacinal de cada um.
O bairro dispõe de boa rede de escolas, como: a EMEF Raul de Leoni, EMEI
Prof.ª Cleide Moreira dos Santos e a Escola Estadual Francisco Voccio além da rede
particular do Colégio Cantareira. Quanto a CEI, além de nós, temos o CEI Conveniado
Perizinho e CEI Conveniado Meu Cantinho. Importante informar que, apesar de nossa
Unidade de Educação Infantil pertencer à Diretoria Regional de Educação
Jaçanã/Tremembé (DRE JT), situamo-nos na divisa com a Diretoria Regional de
Educação Freguesia/Brasilândia (DRE FO), tanto que os CEIS mais próximo a nós,
pertencem à DRE FO. Por esta razão, ressalta-se que desde 2016, independentemente
do local em que a criança realizou seu cadastro para uma vaga em uma escola pública
de educação infantil, ela sempre será encaminhada para a escola mais próxima de sua
residência, considerando um raio máximo de dois quilômetros, em decorrência do
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processo de Georreferenciamento realizado pelo Sistema EOL, fato que muito
favoreceu nossa comunidade, pois ampliou consideravelmente a quantidade de
escolas a que os bebês e as crianças concorrem a uma vaga.

b) Perfil sócio cultural da equipe de profissionais da Unidade Educacional e a
indicação de como potencializar os saberes da equipe para a melhoria das condições
de atendimento à comunidade escolar;
Para o levantamento do perfil sócio cultural da equipe de profissionais desta
Unidade,

realizamos

uma

pesquisa

virtual

(por

meio

do

link

ttps://goo.gl/forms/4fyd3mWvPiEtjjq82 ) com todos os membros da equipe, enviada ao

e-mail de todos os que possuem, bem como disponibilizamos os computadores da
secretaria, para que os assim necessitaram pudessem participar desse momento. Dos
53 funcionários que temos, considerando 46 servidores e 7 funcionários das equipes
terceirizadas de alimentação e limpeza, trinta e cinco participaram da pesquisa,
totalizando 66% de participação.

Cargo / função atual

9
% de participação

ADI

0

0%

Agente de apoio

0

0%

Agente Escolar

2

66%

Assistente de diretor de escola

1

100%

ATE

3

75%

Colaborador Califórnia

3

75%

Colaborador da SHA

1

33%

Coordenador Pedagógico

1

100%

Diretor de escola

1

100%

Professores

23

74%

Qual a sua matriz religiosa?
Católico

18

53%

Evangélico

4

14%

Cristã

3

10%
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Indiferente / Não tenho

2

7%

Protestante

2

7%

Jesus Cristo

1

3%

Umbanda

1

3%

Espírita

1

3%
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Se você pudesse sugerir à DRE temas para formação, qual(is)
você gostaria de indicar, considerando o trabalho desenvolvido no CEI?


Diferenças e Preconceito na escola, A criança e seu desenvolvimento, História social da criança e
da família



Currículo oculto na educação infantil



Educação democrática



Participação das famílias no CEI, criação de horta e meio ambiente, culturas da infância.



O professor no contexto da educação infantil




Psicomotricidade, artes, música para bebês
Cursos relacionados a neurociência, entender o processo de aquisição da aprendizagem dos bebês
e crianças e as intervenções possíveis a partir do trabalho dos educadores.



A importância do brincar




Documentação pedagógica
Organização Biblioteca Infantil no CEI, Integração do aluno especial com os demais alunos,
Relacionamento Professores X Pais para esclarecer os limites do cuidar X educar.
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Educação especial



A importância do brincar e do brinquedo na educação infantil.




Currículo
Formação de modo geral, para a equipe de apoio e também cursos a respeito da neurociência
infantil



A importância do brincar



Contador de estórias



Diversidade



Oficinas de brincadeiras



Temas relacionados a prática docente de alunos com necessidades especiais.



Brincadeiras na educação infantil de o a 3 anos



Parques sonoros.



O brincar na formação infantil, qual a sua importância na sua especificidade.



Brinquedos e brincadeiras



Vivências e experiências nos espaços do Cei



Brincar



Educação infantil



Motricidade



Cursos para os professoras terem mais calma e equilíbrio com as crianças



Cursos para trabalhar a paciência dos professores



Noções básicas do que é criança



Práticas teatrais



Intencionalidade pedagógica

De que maneira, a seu ver, esta Unidade Educacional pode
potencializar os saberes da equipe para a melhoria das condições de
atendimento à comunidade escolar?



Talvez inicialmente com uma enquete, e abordar os temas de interesse




Com saídas para exposições ou formações internas.
Envolvendo a comunidade na escola, trazendo cada vez mais a participação e parceria
da mesma, como já é feito pela nossa escola




Continuando com as formações para todos.
Trazendo mais especialistas de fora para participar de reuniões pedagógicas ou
momentos de pea



Mantendo proposta do PEA deste ano.



Com reuniões e formação docente
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Estabelecer parcerias com outras instituições, oferecendo encontros e espaço aberto a
comunidade visando ampliar nossos saberes relacionados a saúde, cuidados,
primeiros socorros, acidentes domésticos, desenvolvimento dos bebês e das crianças,
aprendizagem, etc.
Com as formações no PEA, compartilhando vivências, sugerindo ideias a partir da
prática na sala de aula.



Com reuniões




Por meio dos encontros de formação
Oferecer maior empatia nas relações com as famílias para despertar o mesmo
sentimento em relação ao trabalho da unidade.
Ouvindo as necessidades da comunidade e continuar deixando a comunidade ciente e
participar cada vez mais do dia a dia do CEI.








Com parcerias entre a família e a escola.
Estabelecendo uma comunicação única e funcional. Exercitando a parceria e trazendo
sempre novas questões de estudo e reflexão
Formações e discussões constantes e acolhimento das famílias, ouvindo e respeitando
cada particularidade
Através de formações
Vagas na unidade



Mais comunicação aviso



Através das parcerias




Formação
Estimulando ainda mais a troca de experiências entre os docentes e promovendo
ações que oportunizem o acesso da comunidade às informações do cotidiano escolar.



Através de formação nos horários coletivos de estudo




Sugestões de estratégias e trocas de conhecimentos mútuos.
Ofertando conhecimento a todos colaboradores direcionando assim uma prática
unânime da U. E à comunidade



Acesso a cursos de formação através da DRE



Discutindo assuntos pertinentes as vivências no CEI



Através das reuniões



Com cursos



Continuar realizando encontros de formação com toda a equipe.



Festas e eventos para a comunidade



Expandido as vagas para as crianças



Abrindo mais vagas



Na minha opinião, não precisa melhorar



Com grupos de discussão sobre temas importantes
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Quando pensamos em um currículo para a educação infantil, o que
você acredita ser essencial a ser experienciado com os bebês e as
crianças?



Brincar
Explorações e vivências com experiências sensoriais diversas (5 sentidos). Currículo
oculto (O que e como abordar)




Que esse currículo seja na/da/para Educação Infantil de verdade
Competência em realizar trabalho de qualidade, o que com frequência requer que nos
atualizemos e estar aberto a opiniões que acrescentem.




Artes, musicalidade, questões de gênero e raça, identidade
Além das brincadeiras e do protagonismo infantil, o resgate de brincadeiras tradicionais
e a exploração de materiais diversos que estimulem sensações e sentidos.




As múltiplas linguagens
Experiências diversas, estimulando os sentidos, o conhecimento de si mesmo e o
controle corporal, atividades que despertem interesse e curiosidade da criança,
promover desafios, proporcionar que desenvolvam o lúdico e o imaginário, promover
cuidados pessoais.



Proporcionar aprendizagens, considerando o lúdico.



A importância do movimento




Acolhimento
Garantir aos alunos que tanto as experiências vivenciadas quando cuidados e as
propostas pedagógicas oferecidas a eles tenham realmente o lúdico como
embasamento. Pois, alguns profissionais da comunidade escolar ainda têm
comportamento sério e pouco acolhedor com os alunos.
Ensinar as crianças a importância de saber dividir e compartilhar objetos. E respeitar os
colegas.





Lúdico o brincar e a arte
Brincadeiras, musicalização, interação e socialização, linguagem, movimento,
alimentação e cuidado
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Maior exploração das emoções através de brincadeiras e experiências que possam
apurar os olhares de nós, adultos, para cada real necessidade dos pequenos. Acredito
muito na educação emocional !



Conhecimento e descobertas



Cursos de primeiros.socorros a todos desde faxineira até diretoria



Inteligência delas




Brincar
Brincadeiras livres para experienciar o protagonismo e com intencionalidade para o
desenvolvimento das habilidades .
Com os bebês, acredito que as questões que permeiam a curiosidade e o estímulo a
descobertas. Com as crianças, o estímulo a criatividade, valorizando seus
conhecimentos prévios.





Aprendizagens através do lúdico




Ambientes diversificados.
Conduzir a criança e/ou bebê a serem protagonistas da sua própria história, dando a
eles condições de brincar, higiene e alimentação com muito amor, valores que
transmitimos em nosso dia a dia como currículo oculto.



A interação entre os grupos



Os saberes da infância, brincadeiras, lúdico.



Aprender brincando




Tudo
Práticas cotidianas que desenvolvam sua autonomia e práticas lúdicas que
desenvolvam sua criatividade, oralidade e criticidade.



O brincar



Aprendendo brincando e cantando



Experiências sensoriais



Receber atenção, cuidados e carisma



Diversas experiências, considerando as múltiplas linguagens
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c)Mapeamento dos equipamentos de saúde, esporte, lazer e cultura da região e a
indicação da articulação das ações dos membros com a Unidade Educacional

FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CCA
Centro para as Crianças e Adolescentes- Associação das Obras Sociais de Santa Cruz
●

Avenida Santa Inês, 2229 – Mandaqui , 2203-2397e 2258-6085

CRAS
Santana
●

Rua Voluntários da Pátria, nº 4.649.-Mandaqui.-2283-1198crassantana@prefeitura.sp.gov.br

Conselho Tutelar
19

Santana / Tucuruvi e Mandaqui
●

Avenida Tucuruvi, nº 808 - 2° andar - sala 229.-Tucuruvi.-2981-7774 e 29873844. Ramal: 142.-

Casa Verde
Rua Buquira, 35 - Tel.: 3966-9044 | 3858-7031 | 3955-1072 | Cel.: 97283-6574 |
97283-6532

NPJ

Núcleo de proteção jurídico social e apoio psicológico – Coordenação Regional de
Obras de Promoção Humana - Croph
●

Rua Voluntários da Pátria, nº 4.649 1º andar.-Mandaqui.-2950-3461
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MSE-MA

Serviço de Medidas socioeducativas em meio aberto – Instituto Social Santa Lucia
●

Rua Caranguejo, 329 – Tucuruvi – 2204-9346

SASF

Serviço de Assistência Social à família e proteção social básica no domicílio
●

Rua Brasiluso Lopes, 25 – Cachoeirinha – 2258-1419

EDUCAÇÃO – CEIS EM RAIO APROXIMADO DE 2 KM DA NOSSA UNIDADE

Centros de Educação Infantil da Rede Parceira

GUANELLA, DOM (DRE JT)
● Rua: AVENIDA SANTA INES, 2229 - Cep: 02631000 - Distrito: JARDIM PERI Telefone: 22332831
E-mail: creche.donguanela@ig.com.br

MEU CANTINHO (DRE FO)
● Rua: DESEMBARGADOR RODRIGUES SETTE, 165 – JARDIM PERI - Cep: 02634070
Telefone: 22312329 - E-mail: crechemeucantinho@uol.com.br

JARDIM PERI (DRE FO)
● Rua: AVENIDA PERI RONCHETTI, 168 – JARDIM PERI - Cep: 02633000
Telefone: 22317589
E-mail: crecheperizinho@uol.com.br

RAQUEL QUEIROZ (DRE FO)
● Rua: DONA MARIA BRÁULIO, 222 - Cep: 02652030 - distrito: JARDIM PERI
Telefone: 22325626 - E-mail: ceiraqueldequeiroz@hotmail.com
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SEMENTINHA DA VIDA (DRE FO)

HAYDEE BARRETO FERRARA (DRE FO)
● Rua: LUÍS ANTÔNIO SOBRAL, 156 Cep: 02651150 - Distrito: JARDIM PERITelefone: 22331429 - E-mail: ceihaydeebarretoferrara@hotmail.com

CECILIA MEIRELES (DRE FO)
● Rua: DONA MARIANA CALIGIORI RONCHETTI, 1072 - Cep: 02650000 Distrito: JARDIM PERI - Telefone: 22313425

ATITUDE DE CRIANÇA (DRE FO)
● Rua: SALVADOR CÂNDIDO E SILVA, 88 - Cep: 02618040 - Distrito: VILA AMÁLIA
(ZONA NORTE) - Telefone: 2232 7260 - E-mail: atitude@asscomat.org
21

TELECENTROS

Santana / Tucuruvi e Mandaqui
●

Avenida Tucuruvi, nº 808 - 2° andar - sala 229.-Tucuruvi.-2981-7774 e 29873844. Ramal: 142.-

SAÚDE E BEM ESTAR

Pronto-Socorro Municipal Dr. Lauro Ribas Braga Santana
●

R. Voluntários da Pátria, 943-Santana-2223-2919 (PABX)-

Hospital do Mandaqui
R. Voluntários da Pátria, 4301 - Mandaqui, São Paulo - SP, 02401-400 - (11) 2281-5000
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Ambulatórios de especialidades
AE Tucuruvi - Prof. Armando de Aguiar Pupo
●

Av. Nova Cantareira, 1467-Tucuruvi-2952-1555 / 2204-5311 2204-5311 / 29967679-aetucuruvi@saude.prefeitura.sp.gov.br-2ª a 6ª feira das 7h às 19h

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS

UBS Jardim Peri
●

Av. Peri Ronchetti,914-Jd. Peri-2258-5708-

UBS Horto Florestal
●

R. do Horto X Rua Luiz Carlos Gentille Laet,603-Horto Florestal-2994-5688 e
2204-8421-2ª a 6ª feira das 7h às 18h

ESPORTES E LAZER
22

Parque Horto Florestal
●

End.: Rua do Horto, 931 - Horto Florestal - zona Norte - São Paulo.Tel.: (11)
6231- 8555 - 2ª a 6ª feira das 6h às 18h
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“Currículo como movimento, gestão como investigação,
formação como o aprendizado das perguntas”
Programa Mais Educação – subsídios para a implantação (2014:10)

Parte II – Proposta Curricular
a) Síntese das análises o aproveitamento e desenvolvimento das
aprendizagens dos educandos de acordo com as avaliações internas e externas

Avaliação: ponto de chegada ou de partida...

A avaliação deve ser considerada como processo de análise contínua, onde,
periodicamente, a equipe se reunirá para acompanhar a implementação do Projeto
Pedagógico e o funcionamento do CEI. O conteúdo destas discussões subsidiará novas
ações daí temos um movimento cíclico: planejar, agir, refletir, discutir e replanejar.
Os principais instrumentos para a realização da avaliação institucional são:
A- Avaliação segundo as diretrizes estabelecidas no documento Indicadores da
Qualidade na Educação Infantil Paulistana da Secretaria Municipal de Educação da
Cidade de São Paulo conforme as seguintes dimensões:

Dimensão 1 - PLANEJAMENTO E GESTÃO EDUCACIONAL

INDICADOR 1.1 - PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO CONSTRUÍDO E CONHECIDO POR TODOS
INDICADOR 1.2 - PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO, DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA E
AVALIAÇÃO
INDICADOR 1.3 - GESTÃO DEMOCRÁTICA

Dimensão 2 - PARTICIPAÇÃO, ESCUTA E AUTORIA DE BEBÊS E CRIANÇAS

INDICADOR 2.1 - A ESCUTA DE BEBÊS E CRIANÇAS EM SUAS DIFERENTES FORMAS DE SE
EXPRESSAR
INDICADOR 2.2 - AS VOZES INFANTIS NO PLANEJAMENTO E NA FORMAÇÃO
INDICADOR 2.3 - AUTORIA, PARTICIPAÇÃO E ESCUTA NA DOCUMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO
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Dimensão 3 - MULTIPLICIDADE DE EXPERIÊNCIAS E LINGUAGENS EM CONTEXTOS LÚDICOS
PARA AS INFÂNCIAS
INDICADOR 3.1 - BEBÊS E CRIANÇAS CONSTRUINDO SUA AUTONOMIA
INDICADOR 3.2 - BEBÊS E CRIANÇAS VIVENDO EXPERIÊNCIAS COM O PRÓPRIO CORPO
INDICADOR 3.3 - BEBÊS E CRIANÇAS EXPRESSANDO-SE POR MEIO DE DIFERENTES LINGUAGENS
QUE PERMITAM EXPERIÊNCIAS AGRADÁVEIS, ESTIMULANTES E ENRIQUECEDORAS
INDICADOR 3.4 - BEBÊS E CRIANÇAS RECONHECENDO E CONSTRUINDO CULTURAS INFANTIS
POR MEIO DOS BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS TRADICIONAIS

Dimensão 4 – INTERAÇÕES

INDICADOR 4.1 - INTERAÇÃO CRIANÇA/ADULTO
INDICADOR 4.2 - INTERAÇÃO CRIANÇA/CRIANÇA
INDICADOR 4.3 - INTERAÇÃO ADULTO/ADULTO
INDICADOR 4.4 - INTERAÇÃO UNIDADE EDUCACIONAL/COMUNIDADE

Dimensão 5 - RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E DE GÊNERO

INDICADOR 5.1 - CURRÍCULO E PRÁTICA PEDAGÓGICA
INDICADOR 5.2 - RELACIONAMENTOS E ATITUDES
INDICADOR 5.3 - ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
INDICADOR 5.4 - CONSTRUÇÃO POSITIVA DA IDENTIDADE

Dimensão 6 - AMBIENTES EDUCATIVOS: TEMPOS, ESPAÇOS E MATERIAIS

INDICADOR 6.1 - AMBIENTES, ESPAÇOS, MATERIAIS E MOBILIÁRIOS
INDICADOR 6.2 - TEMPOS DESTINADOS ÀS DIFERENTES EXPERIÊNCIAS

Dimensão 7 - PROMOÇÃO DA SAÚDE E BEM-ESTAR: EXPERIÊNCIAS DE SER CUIDADO, CUIDAR
DE SI, DO OUTRO E DO MUNDO

INDICADOR 7.1 - PROMOÇÃO DA SAÚDE E BEM-ESTAR
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INDICADOR 7.2 - RESPONSABILIDADE PELA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL DOS BEBÊS E DAS
CRIANÇAS
INDICADOR 7.3 - LIMPEZA, SALUBRIDADE E CONFORTO
INDICADOR 7.4 – SEGURANÇA

Dimensão 8 - FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DAS EDUCADORAS E DOS
EDUCADORES

INDICADOR 8.1 - FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE DOCENTE
INDICADOR 8.2 - FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE GESTORA
INDICADOR 8.3 - FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE DE APOIO
INDICADOR 8.4 - CONDIÇÕES DE TRABALHO

Dimensão 9 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIOCULTURAL: UNIDADE EDUCACIONAL, FAMÍLIA,
COMUNIDADE E CIDADE

INDICADOR 9.1 - RESPEITO, ACOLHIMENTO E ADAPTAÇÃO
INDICADOR 9.2 - PARTICIPAÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL NA REDE DE PROTEÇÃO DOS
DIREITOS DE TODAS AS CRIANÇAS
INDICADOR 9.3 - A UNIDADE EDUCACIONAL NA CIDADE EDUCADORA

B- Avaliação de desempenho, através de formulário próprio enviado por SME
contendo os seguintes níveis:
- auto- avaliação;
- avaliação do diretor pelos membros da equipe (nível gerencial);
- avaliação dos membros da equipe pelo diretor;
- avaliação das condições de trabalho;
- avaliação dos resultados do trabalho;
- da equipe de trabalho,
- dos pais ou responsáveis que são os usuários;

C- Projetos: conforme descrito no item Avaliação do Projeto Especial de Ação, e, nos
demais projetos de sala/turma a avaliação dar-se-á baseada na observação, no registro
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contínuo, na reflexão, no desenvolvimento das habilidades das crianças e na
devolutiva das famílias por meio da agenda, encontros nas reuniões de pais, correio
eletrônico e Blog do CEI.

D- Das crianças/ bebês: observação contínua de seu processo de desenvolvimento,
com posterior registro escrito, fotográfico e filmatográfico que deve ser apresentado
aos pais e/ou responsáveis, sendo lhes entregue, semestralmente, a documentação de
avaliação do processo de aprendizagem/ desenvolvimento da criança / bebê. O
formato desse registro escrito baseia-se num relatório descritivo, contendo as
observações relativas ao trabalho pedagógico desenvolvido com a turma durante o
semestre e os avanços e particularidades de cada bebê / criança, enfatizando que o
processo comparativo se dá da criança por ela mesma, ou seja, a avaliação é sempre
realizada considerando a criança e seus avanços e particularidades no decorrer do ano
letivo. Além disso, esse formato de registro é foco de discussão, análise, reflexão e
redimensionamento do modelo existente, anualmente, por parte de toda equipe,
visando o aprimoramento do instrumento.

Retomada do processo desenvolvido...
Desde 2014, nosso quadro de funcionários tem uma alteração significativa,
surgindo, desta forma, muitas vagas no Concurso de Remoção 2018, visto que
recebemos deste concurso quatro Auxiliares Técnicos de Educação e doze Professores
de Educação Infantil e também a vaga de agente escolar foi preenchida.
Os nossos bebês e crianças se mostraram cada vez mais autônomos com
relação à rotina do C.E.I., como por exemplo: pendurar a mochila, ao chegar, no lugar
determinado com o nome, entregar a agenda para a professora, sentar-se em roda
para conversar, ler ou ouvir histórias, comunicar as suas ideias ou desejos, reconhecer
e valorizar as próprias produções e a dos outros colegas etc.
O vínculo entre as crianças e as professoras, os agentes escolares e de apoio e
os A.T.E.s é algo que vem se construindo e se fortalecendo, pois é comum as crianças
chamarem os funcionários pelo nome para cumprimentar/abraçar e vice versa. Por
falar em vínculo, não podemos deixar de falar sobre o estabelecimento de vínculo que
buscamos construir e fortalecer a cada ano com as famílias.
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Ressalta-se que, a presença da família, de maneira qualitativa, nos dias de
encontro relativos à aplicação da avaliação dos Indicadores de Qualidade da Educação
Infantil Paulistana e da elaboração do Plano de Ação foram fundamentais para que
algumas práticas pedagógicas realizadas no CEI até então pudessem ser revistas.
Enfatiza-se a qualidade do encontro, pois, infelizmente, tivemos a presença de
pouquíssimos familiares nestes eventos, porém, os que estavam conosco,
efetivamente, buscaram discutir a qualidade do trabalho realizado com seus bebês e
suas crianças.
Das dimensões analisadas e discutidas, os indicadores que mereceram maior
atenção de nossa parte em 2017 e fizeram com que revisitássemos e revíssemos
nossas ações foram:

A) Dimensão 3 - MULTIPLICIDADE DE EXPERIÊNCIAS E LINGUAGENS EM
CONTEXTOS LÚDICOS PARA AS INFÂNCIAS
INDICADOR 3.1 - BEBÊS E CRIANÇAS CONSTRUINDO SUA AUTONOMIA
3.1.3 As educadoras e os educadores incentivam os bebês e as crianças a escolherem
brincadeiras, brinquedos e materiais, diariamente?
3.1.4 As educadoras e os educadores consideram em sua prática cotidiana como e
onde os bebês e as crianças preferem brincar, com quais tipos de materiais e o que
eles buscam quando brincam, respeitando seus ritmos e interesses?
INDICADOR 3.2 - BEBÊS E CRIANÇAS VIVENDO EXPERIÊNCIAS COM O PRÓPRIO CORPO
3.2.4 As professoras e os professores exploram as diversas possibilidades de
linguagens musicais com os bebês e crianças, utilizando a voz falada e voz cantada
assim como canções sem palavras, com sinais, gestos, balbucios e sussurros e
vibrações?
3.2.5 As professoras e professores organizam ambientes e cenários com caixas,
cabanas, tecidos e outros, onde as crianças possam viver experiências de
contemplação e recolhimento sendo respeitadas em seus processos individuais?
INDICADOR 3.3 - BEBÊS E CRIANÇAS EXPRESSANDO-SE POR MEIO DE DIFERENTES
LINGUAGENS QUE PERMITAM EXPERIÊNCIAS AGRADÁVEIS, ESTIMULANTES E
ENRIQUECEDORAS
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3.3.6 As professoras e os professores contam histórias ou leem livros diariamente, de
diferentes gêneros e com diversos recursos (braile, libras, audiolivros), para os bebês e
as crianças, promovendo a experiência literária?
INDICADOR 3.4 - BEBÊS E CRIANÇAS RECONHECENDO E CONSTRUINDO CULTURAS
INFANTIS POR MEIO DOS BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS TRADICIONAIS
3.4.3 A Unidade Educacional disponibiliza e as professoras e os professores oferecem
para as crianças brinquedos tradicionais das culturas das infâncias (bola, pião, peteca,
pé de lata, carrinho de rolimã, entre outros)?

B)

Dimensão 4 – Interações

Indicador 4.1 – interação criança/adulto
4.1.5 As educadoras e os educadores adotam a prática de conversar com os bebês e
com as crianças mantendo-se na mesma altura que delas, estabelecendo contato
visual e corporal nos diversos momentos diários?
Indicador 4.2 – interação criança/criança
Indicador 4.3 – interação adulto/adulto
4.3.2 As educadoras e os educadores conhecem e respeitam as diferentes culturas
que perpassam os modos de vida das famílias?
Indicador 4.4 – interação unidade educacional/comunidade
4.4.1 A Unidade Educacional planeja, organiza e realiza momentos de interação com
Unidades Educacionais do entorno (CEI, EMEI, CEU, EMEBS, EMEF, EMEFM, CEMEI e
CECI)?

C) Dimensão 6 – Ambientes educativos: tempos, espaços e materiais

6.1.1 Na ocupação dos espaços internos e externos da Unidade Educacional por todos
os bebês e por todas as crianças estão garantidos movimentos, brincadeiras e
deslocamentos que permitam a exploração dos ambientes?
6.1.12 Os livros infantis estão organizados de modo que fiquem à disposição dos bebês
e crianças em cestos ou prateleiras sempre à sua altura?
6.2 - TEMPOS DESTINADOS ÀS DIFERENTES EXPERIÊNCIAS
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D) Dimensão 7 - PROMOÇÃO DA SAÚDE E BEM-ESTAR: EXPERIÊNCIAS DE SER
CUIDADO, CUIDAR DE SI, DO OUTRO E DO MUNDO

7.1 - PROMOÇÃO DA SAÚDE E BEM-ESTAR
7.1.2 A Unidade Educacional acompanha e divulga as campanhas nacionais de
vacinação para as famílias/responsáveis observando o calendário de vacinação?
7.1.5 É garantido o direito dos bebês e das crianças às suas necessidades básicas de
dormir ou repousar, ir ao banheiro ou beber água sempre que manifestam a
necessidade sem um horário preestabelecido para os mesmos?
7.1.7 As educadoras e os educadores ofertam experiências para a conquista da
autonomia dos bebês e criança com deficiência, Transtornos Globais do
Desenvolvimento (TGD), Altas Habilidades/Superdotação (AHSD) no cuidar de si?
INDICADOR 7.2 - RESPONSABILIDADE PELA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL DOS BEBÊS E
DAS CRIANÇAS
7.2.2 A Unidade Educacional prepara os alimentos de forma variada e atrativa para os
bebês e crianças?
7.2.4 No momento das refeições é garantido um lugar aconchegante e agradável, que
permita interação significativa dos bebês e das crianças entre si e com os alimentos?
7.3 - LIMPEZA, SALUBRIDADE E CONFORTO
7.3.1 Os ambientes internos e externos da Unidade Educacional são agradáveis,
limpos, ventilados e tranquilos, com acústica que permite uma boa comunicação?
7.3.2 São tomados os cuidados necessários no momento de troca de fraldas
garantindo a higienização das mãos, do trocador, uso de lixeira com pedal e tampa e a
retirada das fraldas usadas, evitando que fiquem muito tempo no ambiente?
INDICADOR 7.4 – SEGURANÇA
7.4.1 A Unidade Educacional orienta e acompanha a chegada e saída dos bebês e das
crianças que utilizam o transporte escolar, estabelecendo diálogo com condutores e
monitores, garantindo também a segurança nas vias de acesso, abertura e
fechamentos dos portões e portas?
7.4.2 Os objetos, materiais e móveis são utilizados funcionalmente e estão organizados
de modo a permitir a segurança e mobilidade dos adultos, bebês e crianças, não
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oferecendo riscos à saúde de todos e garantindo ambientes agradáveis, seguros e
acessíveis?
7.4.3 As tomadas elétricas e todos os pontos potencialmente perigosos do prédio são
protegidos para garantir a circulação segura dos bebês e crianças?
7.4.7 A Unidade Educacional tem procedimentos preestabelecidos e conhecidos por
todos (prestação de socorro, registros e comunicação à família/ responsáveis) que
devem ser tomados em caso de acidentes?
7.4.8 A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)/Brigada de
Incêndio/Defesa Civil Escolar da Unidade Educacional é ativa e participa das reuniões e
atividades formativas proporcionadas pelos órgãos competentes?

E) Dimensão 8 – Formação e condições de trabalho das educadoras e dos
educadores

Indicador 8.3 – Formação continuada da equipe de apoio
8.3.2 Há momentos de formação específica para a Equipe de Apoio incluídos em sua
rotina de trabalho?
8.3.3 A Equipe de Apoio participa dos cursos de formação realizados pela SME, pela
DRE e/ou por instituições conveniadas/parceiras e Entidades Mantenedoras?

Indicador 8.4 – Condições de trabalho
8.4.1 Há espaços adequados ao trabalho individual e coletivo dos profissionais,
separados dos espaços dos bebês e crianças, silenciosos e com mobiliário adequado
aos adultos, para reuniões, estudos, momentos de formação, planejamento, registros
e organização da documentação pedagógica?
8.4.2 Há espaços de descanso/refeições das educadoras e educadores, sem
comprometer os espaços dos bebês e crianças?
8.4.6 A relação entre a quantidade de bebês/crianças e educadores está em
progressiva diminuição a cada ano, de acordo com o especificado no Plano Municipal
de Educação?
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Os indicadores analisados pela Unidade são utilizados para elaboração de um
plano de ação que preveja as principais medidas necessárias para superar os desafios
identificados nas dimensões trabalhadas anteriormente. Retomadas as dimensões
uma a uma, houve discussão de possíveis melhoras conforme descrito a seguir: Item
3.1.3 – “As educadoras e os educadores incentivam os bebês e as crianças a
escolherem brincadeiras, brinquedos, e materiais diariamente?”. No item em questão,
apesar de todos concordarem que há um incentivo por parte das educadoras e
educadores para essa prática, deixando a com classificação verde, foi feita a
observação de que às vezes a professora já traz propostas prontas conforme seu
planejamento, e apesar de realizarem a escuta e conduzir de acordo com a vontade
deles, eles não escolhem livremente a todo o momento, tendo em algumas situações
um prévio direcionamento. Item 3.1.4 – “As educadoras e os educadores consideram
em sua prática cotidiana como e onde os bebes e as crianças preferem brincar, com
quais tipos de materiais e o que eles buscam quando brincam, respeitando seus ritmos
e interesse?”. Nesse item o apontamento foi basicamente o mesmo do item anterior,
onde apesar de todos concordarem com a classificação verde, foi levantado que nem
sempre é possível acatar as preferências, como por exemplo, brincar no parque em dia
de chuva; bem como respeitar o ritmo, haja vista que temos uma linha do tempo e
uma rotina a seguir, que garantem o bom funcionamento do espaço. Item 3.2.4 – “As
professoras e os professores exploram as diversas possibilidades de linguagens
musicais com os bebês e crianças, utilizando a voz falada e a voz cantada assim como
canções sem palavras, com sinais, gestos, balbucios, sussurros e vibrações?”. Esse item
também foi unânime a classificação verde, ficando apenas o adendo de ampliar esses
momentos no refeitório, com a participação dos agentes de apoio e ATEs. Item 3.2.5 –
“As professoras e professores organizam ambientes, cenários com caixas, cabanas,
tecidos e outros, onde as crianças possam viver experiências de contemplação e
recolhimento sendo respeitadas em seus processos individuais”. Esse item teve a
classificação verde, porém, com a observação de que a falta de material adequado e a
disponibilidade de tempo necessário, acaba interferindo nessas possibilidades, já que
em dados momentos é preciso optar por zelar pelas crianças ao realizar tais propostas
e deixá-las sozinhas para as interações, mas com observação supervisionada do adulto.
Item 3.3.6 – “As professoras e os professores contam histórias ou leem livros
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diariamente, de diferentes gêneros e com diversos recursos (braile, libras, audiolivros),
para os bebês e as crianças, promovendo a experiência literária?”. Esse item ficou com
classificação amarela, pois além das contações de história não serem rigorosamente
diárias, quando cita livro em Braile, apesar da escola possuir, os professores não
dominam essa técnica e, portanto não utilizam esse recurso nas contações de história.
Dimensão 3.4.3 realizar construção de brinquedos tradicionais com os pais e que estes
permaneçam no CEI, para enriquecer as brincadeiras das crianças e dos bebês;
Dimensão 4.1.3 e 4.1.5 conscientização e formação dos professores

e demais

funcionários em relação ao tratamento das crianças e dos bebês e elaboração de
pesquisas, por parte dos professores, para as famílias responderem, com objetivo de
conhecermos mais a nossa comunidade. Dimensão 5.1.1 ,5.4.1 e 5.4.4 selecionar
materiais sobre gêneros e etnias para disponibilizar à comunidade através do blog de
nosso CEI, planejar festas culturais que trabalhem as descendências da comunidade e
criar atividades que contemplem as várias culturas expondo-as pela escola, permitindo
que as crianças e os bebês tenham acesso a este conteúdo. Dimensão 6.1.2 e 6.1.8
encaminhar à SME, proposta de menor número de crianças por sala, rever metragem
para que haja espaço físico de melhor qualidade para atendimento das crianças e dos
bebês, assim como reforma para melhorar a ventilação dos ambientes, 6.1.10 propor
que a SME reveja o valor do PTRF para que a escola possa adquirir materiais
necessários, 6.1.12 confecção de varal com barbantes, por parte dos professores, para
as crianças terem melhor acesso aos livros da escola, 6.1.13 propor que a SME possa
providenciar mídias para as crianças e bebês terem acesso, como tablets e máquinas
fotográficas, 6.2.2 criar estratégias que contemplem o ritmo de cada criança ou bebê
nos momentos de transições das atividades/rotina, principalmente ao término das
refeições. Dimensão 7.2.2 que os alimentos sejam ofertados em menor tamanho, no
caso das carnes, e que as frutas utilizadas nas vitaminas, sejam ofertadas no horário do
café e em pedaços, já que sua aceitação quando batida com leite, é mínima em todos
os agrupamentos, 7.3.2 que a equipe de limpeza recolha as fraldas sujas mais vezes no
decorrer do dia e que seja eleita uma funcionária desta equipe para verificação de
materiais como sabonetes e papéis, realizando a reposição necessária, assim como a
empresa Califórnia, que é responsável pela limpeza do CEI, providencie sacos de lixos
maiores e que sustentem as fraldas que são jogadas no cesto, 7.3.3 aumento dos
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vitrôs existentes nos fraldários, pois a circulação de ar é pequena, 7.4.1 orientar os
condutores escolares em relação à segurança das crianças e dos bebês nos momentos
de entrada e saída, 7.4.2 instalação de espelhos cegos para as tomadas dos ambientes
do CEI, 7.4.7 solicitar à SME maior oportunidade de formação de funcionários em
cursos de primeiros socorros

e que haja mais espaço para a atuação da CIPA.

Dimensão 8.1.5 encaminhar pedido à SME para que haja maior oferta de cursos aos
professores, 8.3.3 contemplar a equipe de apoio com formações por parte da
coordenação pedagógica, 8.4.3 Construção de refeitório para os funcionários e
adequação dos espaços como banheiro e chuveiro para os mesmos, 8.4.5 instalação de
ganchos na sala de depósitos, para pendurar as motocas, 8.4.6 propor que a SME
providencie construção de novos CEIS e que haja contratação de funcionários
qualificando o atendimento às crianças e bebês. Dimensão 9.1.2 que haja um
momento único na primeira reunião de pais, com a fala da gestão informando o
regimento escolar, 9.1.3 elaborar mais momentos de formações para os pais, 9.2.1
divulgação das atividades oferecidas no entorno do CEI, através do blog ou bilhetes.
Análise dos indicadores selecionados tem por objetivo trazer a reflexão para o trabalho
dentro da escola, expor e escrever sobre o que já é realizado, falar a respeito de
práticas que ocorrem rotineiramente, pontualmente ou que ainda precisam ser
implementadas.
Na avaliação dos pais/comunidade quanto ao trabalho realizado em 2017,
tivemos reconhecimentos, críticas e sugestões de melhoria, que são processos
fundamentais e importantíssimos para que possamos entender melhor nossa
comunidade e rever nossas ações, a fim de qualificarmos, efetivamente, o trabalho por
nós oferecido a seus bebês e suas crianças. Traremos abaixo alguns excertos dessas
avaliações, em sua versão original digitalizada, porém optamos por não fazermos a
identificação de autoria, já que o mais valoroso para nós é o conteúdo do registro.
Ressalta-se que demos destaque as avaliações que trazem como sugestão e/ou crítica
o fato de não realizarmos eventos comemorativos pautados nas datas comerciais,
dado este que será muito utilizado por nós, este ano, ao discutirmos as concepções de
currículo para o CEI e o como podemos trazer essa discussão aos familiares.

Rua Professor Luis Amaral Wagner, 243 – Pedra Branca
Tel: 2231-7168 – e-mail: ceijthome@prefeitura.sp.gov.br
BLOG ceithome.com

33

CEI Vereador Joaquim Thomé Filho
2018

34

Rua Professor Luis Amaral Wagner, 243 – Pedra Branca
Tel: 2231-7168 – e-mail: ceijthome@prefeitura.sp.gov.br
BLOG ceithome.com

CEI Vereador Joaquim Thomé Filho
2018

35

Rua Professor Luis Amaral Wagner, 243 – Pedra Branca
Tel: 2231-7168 – e-mail: ceijthome@prefeitura.sp.gov.br
BLOG ceithome.com

CEI Vereador Joaquim Thomé Filho
2018

36

Rua Professor Luis Amaral Wagner, 243 – Pedra Branca
Tel: 2231-7168 – e-mail: ceijthome@prefeitura.sp.gov.br
BLOG ceithome.com

CEI Vereador Joaquim Thomé Filho
2018

A equipe considera que um dos grandes problemas que enfrentamos,
atualmente, no CEI é a permanência de módulos de servidores incompletos nas
Unidades. Desde 2015, nossa grande problemática foi a falta de professor para
substituir os que se encontram em licença por motivo de saúde ou acidente de
trabalho. De lá pra cá houve empenho da Gestão de SME em abrir Concurso Público
para o provimento de cargos vagos de Professor de Educação Infantil, mas
infelizmente, ressaltamos que esses concursados não conseguem resolver a
problemática atual do CEI, visto que não podem assumir cargos que estão apenas
disponíveis, ou seja, seus titulares encontram-se de licença médica. Dessa forma,
considerando a autorização para Contratação de Professor de Educação Infantil,
conforme Comunicado SME nº 03, de 05 de janeiro de 2016, publicado em DOC de
06/01/2016, sugere-se6 que permaneça a autorização para contratação de professor
para compor o módulo CJ da Unidade, assim, conseguiremos atender sem prejuízo a
todas as crianças, nos casos que o professor precisa ausentar-se, conforme prevê as
legislações vigentes, para uma consulta médica, ou a participação numa atividade
representativa sindical, bem como poder usufruir de um abono, ou de licenças.
6

Ressalta-se que esta demanda foi apresentada em 2015 ao então Secretário Municipal de Educação da
época, Gabriel Chalita, e sua equipe, verbalmente pela direção desta Unidade Educacional em Encontro
realizado com diretores, professores e funcionários em 02/03/2015, no auditório do CEU Jaçanã no
período da manhã e, reforçado, ao atual Secretário Municipal de Educação Alexandre Schneider em
11/05/2017 em reunião realizada com os diretores da educação infantil da DRE JT em DIPED, à tarde.
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Destaca-se que com a Portaria nº3.248/2016, que possibilita ao professor a realização
de até cem horas por mês de hora de trabalho excedente (HTE), facilitou muito a
organização da unidade educacional na tentativa de garantir o atendimento dos bebês
e das crianças, mas ressalta-se que mesmo com essa prerrogativa, muitas vezes não
conseguimos professor para assumir a regência de uma turma, seja porque não havia
professor algum interessado em fazer HTE (visto que o diretor não pode convocar um
professor para realizar essas horas, dependendo sempre da iniciativa e possibilidade
do professor em querer fazê-la), seja por que aqueles que se interessam já haviam
realizado o total permitido pela legislação. Enfim, lutar para manter o atendimento, a
qualidade e os projetos sem recursos humanos suficientes foi e é extremamente
penoso e consideramos que o nosso trabalho poderia ter sido e pode ser bem melhor
e menos “estressante”, se os órgãos competentes olhassem para as reais necessidades
do CEI, principalmente, no que se refere à manutenção do módulo de professores
completos, considerando os que estão ou não na regência.

Para que possamos elucidar um pouco do trabalho desenvolvido em 2017, segue um
breve recorte do que foi desenvolvido...

Retrospectiva CEI Thomé
O ano de 2017 foi marcado por muitas vivências, descobertas e conquistas dos
nossos bebês e crianças no CEI.
Do Berçário I ao Minigrupo II as professoras proporcionaram atividades
pedagógicas nas quais foram possíveis explorar e experienciar as múltiplas linguagens
da Educação Infantil.
Apesar de todas as propostas visarem a ludicidade e o estímulo à afetividade
entre os bebês e crianças, a seguir destacamos algumas atividades pedagógicas
expostas no blog do CEI (ceithome.com) separadas por agrupamento.
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Berçário I

BI CD – Fantoches
Despertar o interesse por meio de histórias
com fantoches foi um momento importante e
apreciado por nossos bebês, que olharam atentos e
interagiram com as personagens!

BI CD – História sonora
Os bebês experimentam batendo, raspando, repetindo
gestos e movimentos que aprendem, assim começam a
colecionar sons e construir sua história sonora.

39

BI CD – Caixa com fitas
Ampliar a autonomia e estimular a curiosidade
pelo novo se faz essencial para os bebês, nesta
vivência os pequenos tiveram contato com uma
caixa com fitas coloridas, de espessuras e
texturas diferentes onde puderam tocar e
explorar. Foi bem apreciado e é super fácil de
fazer, basta uma caixa de papelão, fitas e utilizar a
imaginação, que tal?
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BI AB – Caixas de papelão
Hoje o dia do BI AB foi brincar e viver
novas experiências com caixas de papelão!

BI AB – Projeto “Brincando e
explorando meu mundo –
elementos da natureza”
Nesta semana demos início ao nosso projeto
que tem como objetivo despertar o brincar com
os elementos da natureza. Na primeira
atividade nossos bebês puderam explorar, sentir
e testar algumas ervas aromáticas frescas:
salsinha, manjericão e alecrim. Usamos uma
caixa surpresa para instigar a curiosidade nos
bebês e ela irá nos acompanhar em várias
etapas
do
projeto.
OBS. Antes da atividade as folhas foram
devidamente higienizadas.

BI CD – Luvas sensoriais
Os bebês brincaram, exploraram e manusearam as luvas
sensoriais, feitas com diferentes materiais como milho de
pipoca, arroz, chás, conchas, água colorida e com objetos
flutuantes dentro de garrafas como botões, brilhos e
estrelinhas que possibilitou um olhar atento e muita
exploração.
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BI AB – Projeto “Brincando e
explorando meu mundo com os
elementos da natureza”
Nossos bebês estão cada dia mais a vontade em
brincar com os elementos da natureza. Dessa vez
apresentamos alguns legumes e após explorarem
também degustaram. Gostaram tanto que pediram
mais!

BI CD – Roda de história
Nossa amiga e funcionária do CEI Janete
proporcionou aos bebês uma deliciosa manhã
recheada de sorrisos e olhares para a história dos
animais, em um livro com sons.
41

BI CD – Desafio
Para propor experiências desafiadoras e significativas
não precisamos de muito. Caixas de ovos, guache e
tampinhas de garrafas formaram uma atividade
estimulante, onde os bebês brincaram e encaixaram as
tampas nos vãos coloridos com as cores primárias.
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BI AB – Projeto “Brincando
e explorando meu mundo
com os elementos
da natureza”
Nada mais divertido do que brincar com
água numa tarde de muito calor! A
brincadeira ficou mais interessante
quanto misturamos outros elementos da
natureza como as pedras de rio, pétalas
de flores, esponja vegetal, casca de côco
e sementes.

Berçário II

BII AB – Bolinha de sabão
…Ah, ah, ah, tigum
Bolha de sabão…
Em uma certa manhã, nossos pequenos foram
recepcionados com uma surpresa….Bolha de sabão!
Foi muito divertido, eles adoraram correr atrás das bolinhas
e tentar assoprar, será que foi bom?

BII CD – Histórias
Histórias, personagens e figuras… os livros levam a turma
do BII CD para manhãs de muita imaginação!
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BII CD – Circuito espumado
A turma do BII CD aproveitou a manhã de
chuva e o circuito de espuma para subir,
escorregar, pular e assim estimular a
coordenação motora. Muita diversão!

BII AB – Atividade sensorial
com gelatina
É muito importante o trabalho com a coordenação
motora e os sentidos com nossos bebês, e as
atividades sensoriais são grandes aliadas nesse
processo.
Na última sexta feira de Fevereiro, nossos
pequenos foram convidados a participar de uma
deliciosa exploração sensorial com gelatina, em
meio a um mar colorido, puderam sentir a textura,
temperatura, e é claro, o sabor dessa delícia.
Em um barquinho, preparado especialmente para este momento, nossos bebês mergulharam
nessa exploração.

BII CD – Fantasias
As fantasias motivaram as crianças do BII CD a
experimentar situações novas e desafiadoras, em
que puderam criar novos papéis para si,
imaginando e se divertindo. A atividade foi muito
prazerosa e promoveu a interação com todos do
grupo.
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BII AB – Uma manhã especial
É muito importante trabalhar o cuidado com o outro, o
afeto e o carinho com nossos bebês e crianças, e,
constantemente, promovemos e enfatizamos a
importância dessas ações, estimulando e promovendo
esses momentos.
Em uma manhã muito agradável, foi proposta uma
interação com o BI CD, e nossos pequenos adoraram a
experiência, e alguns puderam ainda desfrutar da
companhia das antigas professoras.
Eles foram muito cuidadosos com os outros bebês, e
alguns se mostravam empenhados em acarinhar e
interagir com eles, cantando e os admirando curiosos,
foi muito especial.

BII CD – Exercícios de Pilates
Nesta tarde, as crianças do BII-CD exploraram o
espaço do solário com exercícios de Pilates,
utilizando bolas, rolo inflável e garrafas
decoradas. A atividade promoveu uma gostosa
e divertida interação do grupo, além de
estimular o alongamento e o fortalecimento
dos músculos de forma lúdica e sadia.

BII CD – Bonecos de pano
Os bonecos de pano estimularam a interação entre as
crianças e a imaginação durante a atividade.
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Minigrupo I

MGI CD – História
Esta foi nossa primeira história
juntos. Um momento que todos
nós adoramos, que proporcionou
interação e entrosamento com as
professoras novas, os novos
coleguinhas de turma e aqueles
que estão chegando, além de ser
muito
importante
para
proximidade e enriquecimento
da turma.

MGI AB – Brincar é bom demais!
Nossa semana foi marcada por dias lindos de muito sol e
calor.
Nos divertimos nas áreas externas como o parque e o pátio
do CEI
Através das brincadeiras, imaginamos mundos diferentes e
podemos ser tudo aquilo que quisermos!

MGI CD –
Bolinhas coloridas
Começar um ano não é simples…
estamos em uma sala nova, com
professoras e alguns amigos novos
também. As mudanças são boas, mas
às vezes, choramos, pois ainda não
estamos habituados com toda essa
novidade.
Mas, para descontrair, nossas
professoras organizaram uma
atividade muito legal com bolinha coloridas… foi um grande desafio!!! E deu muito certo!
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MGI AB – Xô preguiça!
É através do movimento que a criança aprende sobre si
e sobre o outro. O movimento é uma forma de
interação com meio e de reconhecimento dos limites.

MGI CD – Quem sou eu?
As crianças ficaram encantadas quando
apresentamos suas fotos, e eufóricas ao
reconhecerem a si e aos colegas.
Sentir-se valorizado e reconhecido
enquanto indivíduo, perceber a si e ao
outro, faz parte do processo de
desenvolvimento
das
crianças.
Por fim, construímos um lindo painel!

MGI AB – Desenhando com os pés
A criança deve ser a protagonista do seu próprio
processo de desenvolvimento, produzir sua própria
história, produzir cultura e ser dona da sua infância. Foi
incrível poder presenciar este momento na atividade
desenhando
com
os
pés.
Cada criança deveria deitar-se no chão, e com o giz
encaixado nos dedos dos pés, deveria desenhar no papel
na
parede.
Foi assim que tudo começou, mas em seguida as
próprias crianças deram o andamento que desejavam à
atividade, levantando-se do chão e continuando a
pintura com as mãos.
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MGI AB – Bolo de cenoura
Comer, comer, comer, comer é o melhor para poder
crescer…
Essa semana aprendemos um pouco mais sobre frutas e
legumes. E encerramos a semana com uma deliciosa receita
de bolo de cenoura.

MGI AB – Sr. Careca
E o trabalho em equipe continua…todos juntos para
transformar o Sr. Careca em cabeludo.

47

MGI AB – Família
Momento de grande euforia e muita felicidade foi a
oportunidade de apresentar aos amigos os integrantes da
família, por meio das fotos.
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Minigrupo II

MGII B – Hidratação
Nesses dias quentes e ensolarados procuramos garantir que
as crianças tenham acesso à água, principalmente nas áreas
externas. Ao adotarmos uma jarra com bico dosador e
incentivarmos o uso das garrafas, com bicos de abrir e
fechar, e copos plásticos, ampliamos a autonomia das
crianças e garantimos que não fiquem desidratadas. Tem
sido uma experiência desafiadora e divertida para todos!

48

MGII B – Reencontro
Nessa primeira semana de adaptação à
nova rotina, as crianças puderam
reencontrar os amigos, conhecer a nova
sala e explorar os espaços externos da
escola, compartilhando brinquedos,
brincadeiras e vivências. Foi uma semana
divertida e desafiadora para todos!

MGII A – Pintura com giz molhado
As crianças adoraram usar água e giz para
desenhar. Quanto mais misturavam as cores, a
água mudava de cor e eles se encantavam com a
mudança.
Essa foi uma maneira divertida das crianças
usarem toda a sua criatividade.
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MGII B – Bambolês e seus desafios
Rodar, saltar e rodopiar não são as únicas formas de
brincar com bambolês. Descobrimos que ao juntar
bambolês e uni-los com fita crepe, podemos criar
outras possibilidades de brinquedos e brincadeiras. As
crianças puderam participar da construção e isso tornou
a experiência muito mais divertida.

MG II A – Projeto Entorno
Ficamos muito animados e adoramos participar
deste momento onde nos reunimos para ouvir a
contação de história do Projeto Entorno.

MG II A – Teia de elásticos
Compartilhamos nossa brincadeira no parque: a teia de
elásticos. Nos movimentamos, pulamos, enrolamos,
desviamos, saltamos, abaixamos e levantamos neste
grande desafio.
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Formação

PEA – Inteligência Emocional
No dia 30/03, em nosso processo de formação
continuada (PEA) contamos com a presença mais que
especial da psicóloga Giuliana Gomes de Carvalho que
nos fez ampliar a visão de parcimônia, compreendendo
as cinco áreas de habilidade da Inteligência Emocional,
descritas abaixo, a fim de qualificarmos cada vez mais
nossos processos de relações com nossos pares,
familiares, colegas e comunidade em geral

Autoconsciência
Autocontrole
Automotivação
Empatia
Socialização

Avaliação do CEI
Gostaríamos de agradecer a todos que
estiveram conosco hoje no CEI, avaliando e
repensando a nossa Escola.
Essa parceria é fundamental para
qualificarmos cada vez mais o trabalho por
nós realizado.
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Mostra Cultural
E assim foi nossa Roda de Conversa sobre a
“Simplicidade do Brincar” com a psicóloga Daniela
Maciel. Gratidão a todos os presentes!

b) metas de aprendizagem e desenvolvimento dos educandos a partir da relação
estabelecida com as metas para o Sistema Municipal de Educação

A fim de nortear a ação educativa/ pedagógica de nosso CEI, precisamos
considerar os princípios, diretrizes e metas estabelecidos pela Secretaria Municipal de
Educação, de acordo com as especificidades de nosso atendimento, bem como, os
subsídios teóricos que nos sustentam, conforme segue.
PRINCÍPIOS E DIRETRIZES7
a) o currículo emancipatório como organizador da ação pedagógica nas Unidades
Educacionais;
b) o direito ao acesso e à permanência de todos os educandos na Educação Básica e a
melhoria da qualidade de ensino que permitam a continuidade nos estudos para níveis
superiores;
c) o respeito às diferenças de credo, raça, etnia e gênero dos educandos e educadores;

7

Princípios, metas e diretrizes dispostos na Portaria SME nº 7.778 de 25/11/2016 – DO de 26/11/2016,
p.13
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d) o atendimento aos educandos com deficiência, Transtornos Globais de
Desenvolvimento – TGD e altas habilidades ou superdotação, no Sistema Municipal de
Ensino;
e) a autonomia das Unidades Educacionais, favorecendo a criatividade e as diferentes
aprendizagens, nas diferentes culturas existentes em cada território;
f) o fortalecimento dos Conselhos de Escola e a ampliação do processo democrático
nas Unidades Educacionais e nas diferentes instâncias decisórias visando à melhoria da
qualidade social da educação;
g) a Educação Integral em tempo integral, enquanto política de educação,
considerando o sujeito em suas múltiplas dimensões, expandindo os tempos e
diversificando os espaços e experiências de aprendizagem;
h) a convivência prazerosa entre educandos e destes com os adultos, de modo a
oferecer condições para a construção e troca dos diferentes saberes e novas
aprendizagens próprias do espaço educacional;
i) as metas estabelecidas em âmbito local, regional e central da Secretaria Municipal
de Educação, em consonância com as metas do Plano Municipal de Educação de São
Paulo;
j) o currículo integrador da infância paulistana enquanto política educacional de
articulação entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental e como fundamentador
no planejamento de propostas pedagógicas que acolham e respeitem as vozes dos
bebês e crianças, suas histórias e potencialidades.
METAS PEDAGÓGICAS8
a) desenvolvimento e aprendizagens considerando os diferentes tempos, ritmos e
necessidades de cada educando, considerando as especificidades curriculares para
cada etapa ou modalidade da educação básica;
b) articulação das experiências e saberes dos educandos com os conhecimentos que
fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de
modo a promover o seu desenvolvimento integral;
8

Não há linearidade das letras indicativas das metas pedagógicas, pois fizemos uso apenas daquelas que
se referem a nossa etapa de ensino
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c) promoção do acesso, permanência e sucesso escolar com qualidade social, científica
e cultural;
d) desenvolvimento da aprendizagem, tendo em vista a construção de conhecimentos
e habilidades e a formação de atitudes e valores éticos e democráticos;
h) promoção de ações que assegurem o atendimento à diversidade e ao
desenvolvimento e aprendizagem dos educandos com deficiência, Transtornos Globais
de Desenvolvimento - TGD, altas habilidades ou superdotação e a institucionalização
do Atendimento Educacional Especializado – AEE integrando o Projeto PolíticoPedagógico das Unidades Educacionais;
j) promoção da educação com vistas à efetivação dos compromissos da cidade
educadora;
k) desenvolvimento do processo de autoavaliação institucional participativa que leve a
um diagnóstico coletivo sobre a qualidade da educação promovida em cada Unidade
de Educação Infantil, de forma a obter melhorias no trabalho educativo desenvolvido
com as crianças utilizando os Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana.
NOSSOS SUBSÍDIOS TEÓRICOS SOBRE A CONCEPÇÃO DA/NA EDUCAÇÃO INFANTIL9

Visão de criança

“Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que
vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja,
aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza
e a sociedade, produzindo cultura.” (DCN – Educação Infantil – MEC/2010)

“A criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que se
desenvolve nas interações, relações e práticas cotidianas a ela disponibilizadas e por
ela estabelecidas com adultos e crianças de diferentes idades nos grupos e contextos
culturais nos quais se insere. O período de vida atendido pela Educação Infantil
9

Material produzido pela equipe gestora para a Reunião Pedagógica que ocorreu em 21/03/2014, com o objetivo de trazer
recortes teóricos que subsidiam as concepções presentes nesta Unidade Educacional e revisitado para as Reuniões de Organização
Escolar em 2017
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caracteriza-se por marcantes aquisições: a marcha, a fala, o controle esfincteriano, a
formação da imaginação e da capacidade de fazer de conta e de representar usando
diferentes linguagens. Embora nessas aquisições a dimensão orgânica da criança se
faça presente, suas capacidades para discriminar cores, memorizar poemas,
representar uma paisagem através de um desenho, consolar uma criança que chora
etc., não são constituições universais biologicamente determinadas e esperando o
momento de amadurecer. Elas são histórica e culturalmente produzidas nas relações
que estabelecem com o mundo material e social mediadas por parceiros mais
experientes.
Cada criança apresenta um ritmo e uma forma própria de colocar-se nos
relacionamentos e nas interações, de manifestar emoções e curiosidade, e elabora um
modo próprio de agir nas diversas situações que vivencia desde o nascimento
conforme experimenta sensações de desconforto ou de incerteza diante de aspectos
novos que lhe geram necessidades e desejos, e lhe exigem novas respostas. Assim
busca compreender o mundo e a si mesma, testando de alguma forma as
significações que constrói, modificando-as continuamente em cada interação, seja
com outro ser humano, seja com objetos.” (Parecer CNE/CEB nº20/2009)

“Ao considerar os bebês, as crianças e as culturas infantis (tudo aquilo que expressam
sob a forma de diferentes linguagens) como fonte importante de conhecimento,
transformação e qualificação da ação educativa para educadoras e educadores,
torna-se imprescindível apurar e fomentar a escuta de bebês e crianças na Educação
Infantil e no Ensino Fundamental de forma contínua. A escuta, entendida como
metáfora, significa, sobretudo, a disponibilidade permanente do adulto de estar aberto
à comunicação com bebês e crianças que se expressam em múltiplas linguagens.
Buscar formas de ouvir bebês e crianças é, portanto, um desafio a ser abraçado
cotidianamente por educadoras e educadores, e constitui, ao mesmo tempo, a
expressão da concepção de criança capaz, competente e com direito à participação,
além de ser fonte inesgotável de saberes necessários ao aprimoramento e à
qualificação da prática educativa (CRUZ, 2008).”

(Currículo Integrador da infância paulistana.

SP:SME/DOT,2015 p. 14)
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“O olhar inaugural dos bebês em relação ao mundo é curioso, potencializado pela
necessidade de se comunicar e pela experiência humana de se relacionar. Essa
necessidade e desejo utilizam o corpo todo para construir diálogos com o mundo e as
pessoas. Assim, muito antes do início do uso da linguagem verbal, os bebês mobilizam
uma ampla e competente capacidade de se comunicar e dialogar, através do riso, do
choro, dos movimentos, dos sons, das brincadeiras, dos gestos, dos toques, dos
balbucios. Essas linguagens, muitas vezes, necessitam ser reavivadas nos adultos para
dialogar com os bebês e perceber outros modos de sentir, compreender, agir, escutar
e estar no mundo.
É com essa inteireza e riqueza de possibilidades e potencialidades que os bebês
como seres linguageiros, ativos e interativos percebem, exploram e constroem
conhecimentos nos diferentes contextos educativos. Nesse sentido, os espaços
coletivos de educação constituem contextos privilegiados que possibilitam aos bebês
experiências de convivência com outros adultos e com outros bebês e crianças. Ouvir
histórias, narrativas, poesias, apreciar e criar desenhos, pinturas, modelagens,
brincadeiras, danças, sons, músicas, explorar espaços amplos como os parques e
outras ações que envolvem um corpo que, na sua integralidade, sente, percebe,
pensa, imagina, cria, planeja, investiga, age e se encanta com o mundo e seus
diferentes contextos.” (Currículo Integrador da infância paulistana. SP:SME/DOT,2015 p. 15-16)

“As infâncias são singulares e múltiplas, pois existem várias formas de ser criança. Por
isso, o trabalho pedagógico na Educação Infantil e no Ensino Fundamental organiza
espaços, tempos e vivências para as diferentes manifestações expressivas das crianças como linguagens que anunciam suas experiências culturais.” (Currículo Integrador da infância
paulistana. SP:SME/DOT,2015 p. 20)

“Aprender passa a ser sinônimo de vivenciar e atribuir um sentido ao vivido. Sendo
assim, aprender não ocorre de uma forma única, igual para todos e ao mesmo tempo.
Isso significa que bebês e crianças aprendem quando estão por inteiro nas interações
que estabelecem com as coisas, as pessoas, os objetos ao seu redor, tanto os
fenômenos da natureza como os objetos criados pelos seres humanos (quando
observam, exploram, investigam, descobrem, ouvem, imitam, inventam). Aprendem
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com seu corpo, sua mente e suas emoções. Desse modo, quanto mais curiosas forem
e quanto mais objetos apresentarmos para sua exploração e seu uso, quanto mais
fenômenos da natureza observarem, com quanto mais pessoas estabelecerem contato
afetuoso, quanto mais linguagens usarem, mais potente a sua constituição como
pessoa, mais criativas e capazes de se expressar por diferentes linguagens e mais
capazes de interpretar o que veem e vivem.” (Currículo Integrador da infância paulistana. SP:SME/DOT,2015
p. 37)

Princípios da proposta pedagógica

“As propostas pedagógicas de Educação Infantil devem respeitar os seguintes
princípios:
I – Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem
comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades.
II – Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à
ordem democrática.
III – Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de
expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais.”
(DCN – Educação Infantil – MEC/2010)

Princípios da Pedagogia da Infância construída para e com as crianças e com suas
famílias

“a) Considerar a criança como principal protagonista da ação educativa;
b) A indissociabilidade do cuidar e do educar no fazer pedagógico;
c) Considerar a criança como centro da atenção do Projeto Político Pedagógico;
d) Possibilitar à criança o acesso aos bens culturais, construídos pela humanidade,
considerando-as sujeito de direitos, portadora de história e construtora das culturas
infantis; e) Reconhecer e valorizar a diversidade cultural das crianças e de suas
famílias;
f) Dar destaque ao brincar, a ludicidade e às expressões das crianças na prática
pedagógica de construção de todas as dimensões humanas;
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g) Considerar a organização do espaço físico e tempo como um dos elementos
fundamentais na construção dessa pedagogia;
h) Efetivar propostas que promovam a autonomia e multiplicidade de experiências;
i) Possibilitar a integração de diferentes idades entre os agrupamentos ou turmas;
j) Ter a arte como fundamento na formação dos (os) profissionais da primeira etapa
da Educação Básica;
l) Estabelecer parcerias de participação com as famílias;
m) Estender o “espaço educativo” para a rua ou bairro e a cidade; n) Buscar
continuidade educativa da Educação Infantil na direção do Ensino Fundamental.”
(Orientação Normativa nº01 – dez/2013 (SME/SP))

“Cuidar e educar significa, portanto, compreender que o direito à educação parte do
princípio da formação da pessoa em sua essência humana e integralidade. Por isso,
considera-se o cuidado no sentido profundo do que seja acolhimento de todos os
bebês,

crianças,

adolescentes,

jovens

e

adultos,

sejam

eles

indígenas,

afrodescendentes, quilombolas e povos do campo, pessoas com deficiência, imigrantes
e filhos de imigrantes com respeito e com atenção adequada. O cuidar está na
observação, na escuta, na comunicação e na ação em comum que se estabelece entre
adultos e bebês e crianças na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, na
compreensão e no acolhimento de suas necessidades, na consideração de sua voz,
gestos, choros, linguagens que expressam seus pensamentos, desejos e vontades de
saber.
O exercício constante de se colocar no lugar da criança, compreendendo o seu ponto
de vista de forma ética, respeitosa, acolhedora e sem julgamentos é cuidado. Educa-se
pela força do exemplo das atitudes respeitosas, éticas, democráticas exercidas pelos
adultos na relação com bebês e crianças, e isso é cuidado. Cuida-se acolhendo,
ouvindo, encorajando, apoiando no sentido de desenvolver o aprendizado de pensar e
agir, de cuidar de si, do outro, da escola, da natureza, da água, do Planeta.
Educar significa enfrentar o desafio humano de estar ao lado e interagir com gente,
isto é, com criaturas tão imprevisíveis e diferentes quanto semelhantes, ao longo de
uma existência inscrita na teia das relações humanas, neste mundo complexo. Educar
com cuidado significa desenvolver e considerar a sensibilidade humana na relação de
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cada um consigo, com o outro e com tudo o que existe; com zelo, ante uma situação
que requer cautela em busca da formação humana plena (BRASIL, 2013)”

(Currículo

Integrador da infância paulistana. SP:SME/DOT,2015 pp. 25-26)

Função sociopolítica e pedagógica

“(...)cumprir função sociopolítica e pedagógica das creches e pré-escolas implica
assumir a responsabilidade de torná-las espaços privilegiados de convivência, de
construção de identidades coletivas e de ampliação de saberes e conhecimentos de
diferentes naturezas, por meio de práticas que atuam como recursos de promoção da
equidade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais
no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância.”
(Parecer CNE/CEB nº20/2009)

“(...) cumprir função sociopolítica e pedagógica requer oferecer as melhores condições
e recursos construídos histórica e culturalmente para que as crianças usufruam de
seus direitos civis, humanos e sociais e possam se manifestar e ver essas
manifestações acolhidas, na condição de sujeito de direitos e de desejos. Significa,
finalmente, considerar as creches e pré-escolas na produção de novas formas de
sociabilidade e de subjetividades comprometidas com a democracia e a cidadania, com
a dignidade da pessoa humana, com o reconhecimento da necessidade de defesa do
meio ambiente e com o rompimento de relações de dominação etária,
socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa que ainda
marcam nossa sociedade”. (Parecer CNE/CEB nº20/2009)

As Unidades de Educação Infantil “constituem-se em locais coletivos privilegiados
para a vivência das infâncias. O termo “privilegiados” é utilizado, por serem espaços
pensados com e para todos os atores sociais de pouca idade(...)Tais instituições
possuem uma multiplicidade de configurações, vez que consideram de suma
importância compreender o contexto sociocultural das infâncias e suas especificidades
na sociedade contemporânea, para constituir práticas educativas autorais e adequadas
às necessidades e interesses das crianças e suas famílias.”

(Orientação Normativa nº01 – dez/2013

(SME/SP))
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Qualidade Social da Educação Infantil Paulistana

“Os princípios norteadores a serem considerados na definição da qualidade social da
Educação Infantil Paulistana são os que seguem:
● A observância das características e singularidades de cada região da cidade,
na perspectiva dos sujeitos e culturas, que influenciam na constituição das
múltiplas infâncias que se concretizam a partir das variáveis relacionadas à
classe social, etnia, raça, religião, condição socioeconômica e gênero;
● A relação indissociável entre proposta pedagógica e espaço físico,
entendendo o espaço físico como elemento que concretiza a pedagogia da
infância à medida que, cotidianamente, vão se constituindo diferentes
ambientes que considerem todas as dimensões humanas potencializadas nas
crianças: o imaginário, o lúdico, o afetivo, a segurança, as interações, as
descobertas, a brincadeira, a liberdade, a autonomia, a corporeidade e a
construção da identidade positiva dos bebês e crianças;
● A atuação intencional das educadoras e dos educadores na constituição dos
ambientes, na organização dos tempos e na seleção e organização dos
brinquedos, materiais e objetos permite que as relações e as interações entre
adultos, bebês e crianças sejam promotoras do desenvolvimento de
autonomia e de aprendizagens.”
Orientação Normativa nº01/2015 – SME/DOT 2015 pp.8-9

“O reconhecimento do papel da educação no que concerne à eliminação de toda e
qualquer forma de discriminação e a promoção de igualdade implica na construção
de um currículo que reconheça as desigualdades, valorize a diversidade e as
diferenças, rompa com as relações de dominação de classe, raça, etnia, gênero,
território e etária e possibilite a emancipação dos sujeitos. Ainda que essas formas de
discriminação não tenham seu nascedouro nas instituições educacionais, elas estão aí
presentes e isso requer uma atitude permanente com vistas a uma sociedade justa, à
consolidação de um ambiente igualitário e democrático junto aos bebês, crianças,
famílias, educadoras e educadores.” (Currículo Integrador da infância paulistana. SP:SME/DOT,2015 pp. 32-33)
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Currículo

“Na sua execução, a instituição de Educação Infantil organiza seu currículo, que pode
ser entendido como as práticas educacionais organizadas em torno do conhecimento
e em meio às relações sociais que se travam nos espaços institucionais, e que afetam a
construção das identidades das crianças. (...)O currículo da Educação Infantil é
concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os
saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural,
artístico, científico e tecnológico. Tais práticas são efetivadas por meio de relações
sociais que as crianças desde bem pequenas estabelecem com os professores e as
outras crianças, e afetam a construção de suas identidades.(...) Intencionalmente
planejadas e permanentemente avaliadas, as práticas que estruturam o cotidiano das
instituições de Educação Infantil devem considerar a integralidade e indivisibilidade
das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e
sociocultural das crianças, apontar as experiências de aprendizagem que se espera
promover junto às crianças e efetivar-se por meio de modalidades que assegurem as
metas educacionais de seu projeto pedagógico.” (Parecer CNE/CEB nº20/2009)

“(...) é necessário pensar “um currículo sustentado nas relações, nas interações e em
práticas educativas intencionalmente voltadas para as experiências concretas da vida
cotidiana, para a aprendizagem da cultura, pelo convívio no espaço da vida coletiva e
para a produção de narrativas, individuais e coletivas, através de diferentes
linguagens” (MEC, 2009a). (Parecer CNE/CEB nº20/2009)

“Em relação a qualquer experiência de aprendizagem que seja trabalhada pelas
crianças, devem ser abolidos os procedimentos que não reconhecem a atividade
criadora e o protagonismo da criança pequena, que promovam atividades mecânicas e
não significativas para as crianças.” (Parecer CNE/CEB nº20/2009)

“As propostas curriculares da Educação Infantil devem garantir que as crianças tenham
experiências variadas com as diversas linguagens, reconhecendo que o mundo no
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qual estão inseridas, por força da própria cultura, é amplamente marcado por
imagens, sons, falas e escritas. Nesse processo, é preciso valorizar o lúdico, as
brincadeiras e as culturas infantis.”

(Parecer CNE/CEB nº20/2009)

“(...) considerar as falas e expressões das crianças e bebês, carregadas de indicações
sobre como os mesmos pensam a escola da infância constituem-se em um valioso
subsídio para a construção de espaços mais ricos e significativos para eles,
considerando seus interesses e necessidades. Nesse sentido, a instituição de Educação
Infantil é pensada para e com as crianças e suas famílias.” (Orientação Normativa nº01 – dez/2013
(SME/SP))

“O currículo que se dá no espaço e tempo vivido, na relação e interlocução entre as
crianças e os adultos, mas também no tempo do recolhimento, da individualidade e
da imprevisibilidade, dos acontecimentos do cotidiano e, bem ainda para além das
situações planejadas, “(...) isto é, o currículo diz respeito a acontecimentos cotidianos
que não podem ser objetivamente determinados, podem ser apenas planejados,
tendo em vista sua abertura ao inesperado.” (Orientação Normativa nº01 – dez/2013 (SME/SP))

“O (a) educador (a) da infância ao elaborar o seu planejamento pedagógico deve
contemplar oportunidades para que o inesperado possa acontecer, permitindo a
reconstrução e aquisição de novos conhecimentos, construção de teorias, tentativas
e negociações entre as crianças.” (Orientação Normativa nº01 – dez/2013 (SME/SP))

“... as brincadeiras e as interações destacam-se como eixos curriculares para o
planejamento de toda ação pedagógica, referendando as experiências e a produção
das culturas infantis. A experiência não é simples sensação, fruto do contato com os
objetos, seus atributos isoladamente[...] as experiências se efetivam pelas relações que
as pessoas estabelecem com os objetos e seus atributos em processo de discriminações
e identificações por meio da experimentação. A verdadeira experiência está na
combinação “daquilo que as coisas nos fazem” modificando nossos atos, favorecendo
alguns deles e resistindo e embaraçando a outros e “daquilo que nelas podemos fazer”,
produzindo-lhes novas mudanças (PINAZZA, 2014:27)” (Orientação Normativa nº01/2015 (SME: DOT/SP))
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“Assim, nas situações de interações vivenciadas nas Unidades de Educação Infantil,
bebês e crianças vão se constituindo em suas singularidades. É a partir do encontro
com o outro, com o meio e das possibilidades que o espaço e os materiais apresentam
que meninas e meninos percebem o outro, o mundo e as coisas, elaborando suas
hipóteses e teorias próprias da primeira infância. A qualidade das brincadeiras e
interações depende das condições que serão proporcionadas aos bebês e às crianças.
Assim, as relações de respeito vão se instaurando, a singularidade de cada um vai se
reafirmando, as diferenças são vistas, percebidas e acolhidas.” (Orientação Normativa nº01/2015
(SME: DOT/SP))

“Para que as interações ocorram com qualidade nas Unidades de Educação Infantil é
preciso:
• Presença de educadoras /educadores respeitosas(os), afetuosas(os), curiosas(os) e
interessadas(os) em conhecer as singularidades da infância e das crianças e que atuem
como observadoras(es) participativas(os) dessas Interações;
• Espaços cuidados de maneira intencional, planejados e constituídos em ambientes
educativos, a partir dos princípios da Pedagogia da Infância, aconchegantes, com
brinquedos e materiais à disposição das crianças, com segurança, sem que esta se
sobreponha às possibilidades de interação;
• A participação, o diálogo e a escuta cotidiana das crianças e famílias, o respeito e a
valorização às formas de organização das mesmas;
• Relação efetiva com a comunidade local e constituição de mecanismos que garantam
a gestão democrática e a consideração dos saberes da comunidade;
• O reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e
coletivas dos bebês e das crianças, promovendo interações entre crianças de mesma
idade e de diferentes idades;
• A ocupação dos espaços internos e externos da Unidade Educacional pelos bebês e
crianças garantindo movimentos, brincadeiras e deslocamentos que permitam
exploração dos ambientes;
• O acesso aos espaços, materiais, objetos e brinquedos para todas as crianças.
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• A apropriação por todas as crianças das contribuições histórico-culturais dos povos
indígenas, africanos, asiáticos, europeus e de outros países da América.”

(Orientação

Normativa nº01/2015 (SME: DOT/SP))

Currículo Integrador
“(...) descolonizar a Pedagogia pressupõe o desafio de problematizar as relações entre
adultos/as e crianças, o adultocentrismo, compreendendo a condição social e o
protagonismo de bebês e crianças na produção das culturas infantis, por meio do
exercício cotidiano de refinar os olhares diante do imprevisto, das criações, das
engenhosidades e das formas como bebês e crianças transgridem as regras impostas
pelos/as adultos/as nos espaços públicos da Educação Infantil. Pensar o Currículo
Integrador nessa perspectiva significa ainda romper com as marcas do “currículo
colonizador” que historicamente privilegiou a perspectiva europeia, masculina, adulta,
elitista da construção do conhecimento. Uma perspectiva que privilegia um único
modo de olhar e produzir conhecimento e, portanto, se constrói de forma unilateral e
parcial, desconsiderando outras culturas, outras formas de ver e construir
conhecimento. Descolonizar o currículo significa, portanto, dar visibilidade aos atores,
culturas e conhecimentos, pouco ou nada visíveis, como as culturas africanas, as
culturas populares, indígenas, migrantes de igual maneira, as crianças e as mulheres,
desnaturalizando assim as hierarquizações e estratificações por idade, gênero, raça,
formas corpóreas e sexualidade, a fim de construir possibilidades de superação das
dramáticas desigualdades que marcam a vida de toda a sociedade, incluindo bebês e
crianças.” (Currículo Integrador da infância paulistana. SP:SME/DOT,2015 pp. 10-11)

“(...) o Currículo Integrador, ao indicar a necessidade de conhecer as crianças reais e
concretas reais, contrapõe-se a concepções que comparam bebês e crianças aos
adultos e apenas percebem o que lhes falta em relação aos adultos, sem valorizar suas
possibilidades. O Currículo Integrador reconhece a infância como uma construção
social e histórica em que bebês e crianças são sujeitos de direitos, autônomos,
portadores e construtores de histórias e culturas, produzem, em sua experiência com
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o meio e com os outros, sua identidade (sua inteligência e sua personalidade). (Currículo
Integrador da infância paulistana. SP:SME/DOT,2015 p. 11)

“Um currículo integrador da infância supera também a cisão entre o brincar e o
aprender, por entender que o brincar é uma linguagem, isto é, um modo de a criança
se relacionar com o mundo e atribuir sentido ao que vive e aprende. Por isso, seja na
Educação Infantil, seja no Ensino Fundamental, brincar não é perda de tempo, mas é
fundamental para o aprendizado, pois desafia o pensamento, a memória, a solução
de problemas, promove negociação entre crianças, o planejamento, a investigação, a
discussão de valores, a criação de regras. Por isso, será fundamental manter nas
Unidades de Educação Infantil e de Ensino Fundamental um tempo diário para a livre
escolha de atividade pelas crianças, para que possam explorar (brincando ou de outras
formas) materiais e objetos que chamam sua atenção.”

(Currículo Integrador da infância paulistana.

SP:SME/DOT,2015 p. 22)
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Práticas pedagógicas

“As práticas pedagógicas devem ocorrer de modo a não fragmentar a criança nas suas
possibilidades de viver experiências, na sua compreensão do mundo feita pela
totalidade de seus sentidos, no conhecimento que constrói na relação intrínseca entre
razão e emoção, expressão corporal e verbal, experimentação prática e elaboração
conceitual. As práticas envolvidas nos atos de alimentar-se, tomar banho, trocar
fraldas e controlar os esfíncteres, na escolha do que vestir, na atenção aos riscos de
adoecimento mais fácil nessa faixa etária, no âmbito da Educação Infantil, não são
apenas práticas que respeitam o direito da criança de ser bem atendida nesses
aspectos, como cumprimento do respeito à sua dignidade como pessoa humana.
Elas são também práticas que respeitam e atendem ao direito da criança de apropriarse, por meio de experiências corporais, dos modos estabelecidos culturalmente de
alimentação e promoção de saúde, de relação com o próprio corpo e consigo mesma,
mediada pelas professoras e professores, que intencionalmente planejam e cuidam da
organização dessas práticas.
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A dimensão do cuidado, no seu caráter ético, é assim orientada pela perspectiva de
promoção da qualidade e sustentabilidade da vida e pelo princípio do direito e da
proteção integral da criança. O cuidado, compreendido na sua dimensão
necessariamente humana de lidar com questões de intimidade e afetividade, é
característica não apenas da Educação Infantil, mas de todos os níveis de ensino. Na
Educação Infantil, todavia, a especificidade da criança bem pequena, que necessita
do professor até adquirir autonomia para cuidar de si, expõe de forma mais evidente
a relação indissociável do educar e cuidar nesse contexto. A definição e o
aperfeiçoamento dos modos como a instituição organiza essas atividades são parte
integrante de sua proposta curricular e devem ser realizadas sem fragmentar ações.”
(Parecer CNE/CEB nº20/2009)

“Um bom planejamento das atividades educativas favorece a formação de
competências para a criança aprender a cuidar de si. No entanto, na perspectiva que
integra o cuidado, educar não é apenas isto. Educar cuidando inclui acolher, garantir
a segurança, mas também alimentar a curiosidade, a ludicidade e a expressividade
infantis”. (Parecer CNE/CEB nº20/2009)

“Ao considerar as vozes e perspectivas das crianças, compreende-se que o trabalho
pedagógico realizado nas instituições de educação infantil, se concretiza enquanto
um encontro entre as crianças e os adultos num movimento dialético onde uma parte
vem das crianças e outra dos adultos.” (Orientação Normativa nº01 – dez/2013 (SME/SP))

“As

ações educativas e práticas cotidianas devem considerar que os modos como a

cultura medeia as formas de relação da criança consigo mesma são constitutivos dos
seus processos de construção de identidade.” (Parecer CNE/CEB nº20/2009)

“A valorização da diversidade das culturas das diferentes crianças e de suas famílias,
por meio de brinquedos, imagens e narrativas que promovam a construção por elas de
uma relação positiva com seus grupos de pertencimento, deve orientar as práticas
criadas na Educação Infantil ampliando o olhar das crianças desde cedo para a
contribuição de diferentes povos e culturas.(...) O olhar acolhedor de diversidades
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também se refere às crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento
e altas habilidades/superdotação. Também o direito dessas crianças à liberdade e à
participação, tal como para as demais crianças, deve ser acolhido no planejamento das
situações de vivência e aprendizagem na Educação Infantil. Para garanti-lo, são
necessárias medidas que otimizem suas vivências na creche e pré-escola, garantindo
que esses espaços sejam estruturados de modo a permitir sua condição de sujeitos
ativos e a ampliar suas possibilidades de ação nas brincadeiras e nas interações com as
outras crianças, momentos em que exercitam sua capacidade de intervir na realidade
e participam das atividades curriculares com os colegas.” (Parecer CNE/CEB nº20/2009)

“O respeito à dignidade da criança como pessoa humana, quando pensado a partir
das práticas cotidianas na instituição, tal como apontado nos “Indicadores de
Qualidade na Educação Infantil” elaborados pelo MEC, requer que a instituição
garanta a proteção da criança contra qualquer forma de violência – física ou
simbólica – ou negligência, tanto no interior das instituições de Educação Infantil
como na experiência familiar da criança, devendo as violações ser encaminhadas às
instâncias competentes.” (Parecer CNE/CEB nº20/2009)

“Ao longo da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, bebês e crianças precisam
de tempo e vivências para ampliar suas formas de ver, conceber e expressar o
mundo por meio das diferentes linguagens que integram arte e ciência no complexo
processo de apropriação e construção de conhecimento que envolve curiosidade,
observação, atenção, percepção, pensamento, investigação, interpretação, criação
de hipóteses, imaginação e elaboração de teorias explicativas daquilo que vivem e
observam. Tudo isso resulta em significativas aprendizagens que só acontecem pela
atitude ativa da criança no meio social quando esta é tratada como sujeito capaz de
realizar tudo isso.” (Currículo Integrador da infância paulistana. SP:SME/DOT,2015 p. 17)

“Quando as experiências organizadas para e com as crianças colocam meninas e
meninos em situações significativas, repletas de sentido para elas (porque propostas
com sua participação e envolvimento), desafiadoras e instigadoras de ações e de
descobertas, a relação que se estabelece entre adultos e crianças na escola torna-se
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uma relação de interação no sentido mais profundo do termo: de ação compartilhada
e de colaboração em que a autodisciplina das crianças se constrói na própria ação. Um
currículo organizado com base em relações horizontais ouve a criança, busca seu
envolvimento e participação e, com isso, proporciona experiências significativas,
promove a integração entre as linguagens e disciplinas numa proposta das relações
horizontais entre atores, suas culturas, suas histórias.”

(Currículo Integrador da infância paulistana.

SP:SME/DOT,2015 p. 46)

“Para respeitar e fomentar as manifestações das múltiplas linguagens é essencial
garantir, no cotidiano dos espaços educativos, o uso dessas formas de expressão
considerando que:
• Bebês e crianças têm direito a se expressar por meio do desenho, da música, da
pintura, da escultura, da dança, da investigação, da literatura, da brincadeira, entre
outras possibilidades. Essas formas de expressão se constituem como forma de
construção do pensamento.
• Bebês e crianças têm direito de acesso aos conhecimentos e ao conjunto da
produção estética, artística e científica, construída historicamente pela humanidade.
• Bebês e crianças têm direito a uma compreensão sistêmica do mundo, direito aos
princípios da investigação científica que superam a ideia de uma verdade única e
absoluta.
• Bebês e crianças têm direito a ser considerados seres inteiros, que precisam
aprender os diferentes conhecimentos construí- dos na história da humanidade de
modo relacional e não linear, por meio de uma pedagogia que incentive a investigação
e a abordagem da realidade de forma não compartimentada;
• Bebês e crianças têm direito de construir conhecimentos considerando as questõesproblema apontadas direta ou indiretamente por eles (seus desejos e interesses de
conhecimento), que constituem ponto de partida para a definição de projetos
investigativos particular de um grupo.”
(Currículo Integrador da infância paulistana. SP:SME/DOT,2015 p. 54-55)
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Tempo e Espaço

“As instituições de Educação Infantil devem tanto oferecer espaço limpo, seguro e
voltado para garantir a saúde infantil quanto se organizar como ambientes
acolhedores, desafiadores e inclusivos, plenos de interações, explorações e
descobertas partilhadas com outras crianças e com o professor. Elas ainda devem criar
contextos que articulem diferentes linguagens e que permitam a participação,
expressão, criação, manifestação e consideração de seus interesses.”

(Parecer CNE/CEB

nº20/2009)

“(...) a organização do tempo e dos espaços nas Unidades deve privilegiar as relações
entre as crianças com a mesma idade e também de faixas etárias diferentes, suas
escolhas e autonomia, a acessibilidade aos materiais, o deslocamento pelas salas e
outras dependências da instituição e fora dela. As crianças devem ter contato com o
conhecimento construído historicamente e serem valorizadas também como
produtoras e co-construtoras dos mesmos.” (Orientação Normativa nº01 – dez/2013 (SME/SP))
68

“(...) considera-se que essas concepções se revelam, sobretudo, na forma como as
Unidades de Educação Infantil organizam espaços, tempos, materiais, relações e
currículo para a construção de um trabalho pedagógico que considere a criança em
sua integralidade, ou seja, que considere a criança como pessoa capaz, que tem
direito de ser ouvida e de ser levada a sério em suas especificidades enquanto
‘sujeito potente’, socialmente competente, com direito à voz e à participação nas
escolhas; como pessoa que consegue criar e recriar, “verter e subverter a ordem das
coisas”, refundar e ressignificar a história individual e social; como pessoa que vê o
mundo com seus próprios olhos, levantando hipóteses, construindo relações, teorias e
culturas infantis por meio da expressão e da manifestação nas diferentes linguagens e
nos diferentes modos de agir, construindo seus saberes e (re)ensinando aos adultos a
olhar o mundo com “olhos de criança”. (Orientação Normativa nº01 – dez/2013 (SME/SP))

“O tempo da experiência, portanto, se organiza e se destina à brincadeira inspirada no
diálogo permanente entre o interesse das crianças e a intencionalidade docente,
Rua Professor Luis Amaral Wagner, 243 – Pedra Branca
Tel: 2231-7168 – e-mail: ceijthome@prefeitura.sp.gov.br
BLOG ceithome.com

CEI Vereador Joaquim Thomé Filho
2018

respeitando a criatividade e a curiosidades infantis, nos momentos da alimentação, do
banho, da troca, enfim, o ritmo dos bebês e das crianças, entre outros elementos
cotidianos que constituem as vivências que acontecem nas Unidades de Educação
Infantil”.

(Orientação Normativa nº01/2015 (SME/SP:DOT))

“O ambiente é um importante elemento curricular, revelador de concepções
pedagógicas, podendo configurar-se como espaço de respeito à potência infantil ou
de confinamento e passividade, de momentos prazerosos ou do contrário. Pode se
transformar em um espaço de obtenção, sobretudo quando em nome da segurança
são inviabilizadas as diferentes interações que ocorrem nesse espaço, entendido como
ambiente de liberdade. Segundo Faria (2003), os ambientes, mesmo sendo seguros,
não devem impedir experiências que favoreçam o autoconhecimento dos perigos e
obstáculos ali existentes”. (Orientação Normativa nº01/2015 (SME/SP:DOT))
“Desta forma, a organização dos espaços nas Unidades Educacionais pode
proporcionar aos bebês e crianças:
• a exploração de materiais diversos, incluindo materiais naturais e objetos
industrializados que despertem o máximo de interesse de experimentação, como
terra, água, pedras, tocos de madeira de diferentes tamanhos, sementes, folhas secas,
conchas, objetos reciclados, como frascos, tampas, caixas de papelão de diferentes
tamanhos, retalhos de pano de diferentes texturas e tamanhos, rolhas, prendedores
de roupa, bolas de meia, etc. e também instrumentos de pesar e medir, mapas,
material de pesquisa, como livros de consulta, enciclopédias, dicionários, livros de
história, gibis, revistas, material de desenho, pintura, construção sempre acessíveis aos
olhos e mãos das crianças.
• diferentes interações com o meio, com outros bebês e crianças, com adultos e até
consigo mesmo (no recolhimento para si de que as crianças muitas vezes precisam).
• o acesso a diferentes espaços (salas, pátios, quadras, parques, bosques, piscinas,
bibliotecas, o entorno das Unidades Educacionais, os espaços públicos da comunidade
e da cidade) que possibilitem novas experiências, a descoberta, a exploração, o
movimento, o contato com diferentes culturas, com diferentes pessoas, a construção
de hipóteses, de teorias explicativas sobre as coisas e as diferentes formas de
expressão dos bebês e das crianças – as múltiplas linguagens e as culturas infantis.
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• a transformação do espaço de acordo com as necessidades dos grupos de bebês e
crianças, proporcionando o exercício de sua autonomia de modo cada vez mais amplo,
explorando, realizando livremente seus próprios movimentos e criando outros mais
elaborados.”
(Currículo Integrador da infância paulistana. SP:SME/DOT,2015 p.48-49)

“Educadoras e educadores que estão gestando espaços e tempos em que participam
bebês e crianças compreendem seu papel de mediador como aquele que organiza um
conjunto de vivências ou experiências cujo ponto de partida são os conhecimentos,
indagações, curiosidades dos bebês e crianças, compreendendo especificidades de
suas linguagens com relação ao seu contexto sócio-histórico cultural. Dessa forma,
propõe-se às Unidades Educacionais considerar:
• a promoção de experiências estéticas a bebês, crianças, educadoras e educadores
(vivências, sensações e expressões por meio de diferentes linguagens).
• o olhar sensível para perceber os bebês e as crianças no processo de apropriação e
significação dos tempos, espaços e materiais;
(...)- a promoção de tempo necessário a bebês e crianças para viver suas experiências
cotidianas, valorizando as oportunidades de expressão, interações e brincadeiras;
- a organização a gestão do tempo de formas diferenciadas de modo a contemplar três
possíveis modos de gestão do tempo:
1. - experiências cujo planejamento e gestão estão centralizados na educadora e
no educador;
2. - experiências diversificadas para a escolha de pequenos grupos cujo
planejamento e gestão são compartilhados entre as crianças e a educadora ou
o educador;
3. - experiências cujo planejamento e gestão são realizados pelas crianças, em
situações que se configuram como tempo de livre escolha pelo brincar ou outra
vivência que interesse às crianças.”
(Currículo Integrador da infância paulistana. SP:SME/DOT,2015 p.49-50)
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Educador
“(...) o papel do Educador da Educação Infantil é daquele que escuta as vozes dos
meninos e meninas, articula e apoia suas descobertas, criando condições para a
produção do conhecimento de maneira integral e não fragmentada. (...) Considera-se
que todos (as) os (as) profissionais da Unidade de Educação Infantil são educadores
(as) porque contribuem para a formação e crescimento das crianças, cuidando e
educando-as. O (a) educador (a) da Infância deve ter um papel fundamental como
“observador participativo”, que intervém para oferecer, em cada circunstância, os
recursos necessários à atividade infantil, de forma a desafiar, promover interações,
despertar a curiosidade, mediar conflitos, garantir realizações, experimentos,
tentativas, promover acesso à cultura, possibilitando que as crianças construam
culturas infantis.” (Orientação Normativa nº01 – dez/2013 (SME/SP))

“Como responsáveis por tais experiências, cabe às educadoras e educadores organizar
o tempo, os espaços e os materiais para que os bebês e as crianças vivenciem
múltiplas experiências de maneira integrada, sem a fragmentação do conhecimento,
dando-lhes tempo para a construção de projetos coletivos e/ou individuais,
assegurando que seus ritmos e necessidades sejam atendidos sem padronizações,
como “hora de beber água”, “hora de ir ao banheiro” ou “hora do sono” entre outras
que os submetem a uma rotina massificadora e empobrecedora da construção de sua
autonomia e identidade.
Planejar e organizar o espaço são ações pedagógicas importantes e de
responsabilidade das educadoras e dos educadores da infância, suas intervenções
possibilitam maior complexidade e qualidade às brincadeiras infantis, para que os
bebês e crianças possam brincar e encantar-se com materiais diversos, dispostos de
maneira criativa.” (Orientação Normativa nº01/2015 (SME/SP/DOT))

“(...) o protagonismo do professor e da professora não deve inviabilizar o
protagonismo das crianças; ao contrário, o protagonismo dos adultos deve promover
o protagonismo das crianças, considerando que o processo de ensinar e aprender
acontece por meio de relações de comunicação, sendo a aprendizagem resultante de
ação em comum entre as crianças e entre crianças e adultos. Nesse sentido, o
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professor e a professora são os organizadores (para e com bebês e crianças) de
vivências, situações em que bebês e crian- ças sejam sujeitos e nas quais possam
pensar juntos para aprender a pensar sozinhos, resolver problemas como grupo para
aprender a resolvê-los sozinhos, decidir, escolher, planejar, avaliar, tomar iniciativa,
propor (MELLO, 2015).
Professora e professor autores percebem-se investigadores e intelectuais implicados
no processo educativo com o compromisso de apresentar, debater e acolher propostas
no coletivo das Unidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental para conhecer o
contexto das crianças com quem trabalham, para promover seus direitos
fundamentais e favorecer a autoria dos bebês e crianças em seu encontro com a
cultura.” (Currículo Integrador da infância paulistana. SP:SME/DOT,2015 p.30-31)

“A formação da professora e do professor de crianças na Educação Infantil e no
Ensino Fundamental se dá também na relação com a prática pedagógica, no
conhecimento e estabelecimento de vínculos com as crianças. Dá-se pelo diálogo,
observação, reflexão, planejamento individual e coletivo dos tempos e espaços por
meio das relações que se estabelecem nas Unidades Educacionais, (inclusive entre a
escola e as famílias/responsáveis) e, ainda, pelas vivências organizadas para e com as
crianças. O papel fundamental que professoras e professores têm na organização das
experiências que bebês e crianças vivem nas Unidades Educacionais exige que
planejem sua prática pedagógica e a replanejem com os bebês e as crianças de sua
turma, selecionem, organizem e disponibilizem materiais, organizem as formas de
gestão do tempo, atentem para estabelecer relações democráticas com o grupo de
crianças, colegas e famílias, proponham e organizem vivências com e para as crianças
e avaliem todo esse percurso a partir da interação, observação e diálogo com os
sujeitos envolvidos nos processos.” (Currículo Integrador da infância paulistana. SP:SME/DOT,2015 p.40)

Documentação Pedagógica

“Documentar, portanto, pressupõe contextualizar, conhecer, olhar minúcias da
realidade vivida coletivamente. Nesse sentido, a documentação pedagógica exige
uma atividade sistemática e atenta de observação e de reflexão sobre a vida diária na
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escola, com base numa concepção teórica e em intenções pedagógicas que orientem
as práticas educativas

na Educação Infantil e no Ensino Fundamental da Rede

Municipal de Ensino de São Paulo. A documentação pedagógica propõe-se a comunicar
as vivências e as experimentações de bebês e crianças, suas descobertas, criações,
ideias e aprendizados expressos pelas linguagens de expressão, permitindo a
percepção e reflexão docentes sobre o que as crianças pensam, fazem, falam,
teorizam, problematizam sobre os desafios que lhes são apresentados. Assim, a
documentação valoriza a autoria e o protagonismo infantil, assim como a autoria e o
protagonismo docente. A documentação pedagógica como produto mostra as
experiências vividas, a intenção das propostas pedagógicas e o percurso das
aprendizagens e do desenvolvimento de bebês e crianças na Educação Infantil e no
Ensino Fundamental. Seu processo possibilita a valorização profissional e dá sentido
aos tempos de formação coletiva, como meio de reflexão sobre a prática que subsidia
a avaliação e o planejamento das ações educativas.”

(Currículo Integrador da infância paulistana.

SP:SME/DOT,2015 p.66)

“A observação sistemática, crítica e criativa do comportamento de cada criança, de
grupos de crianças, das brincadeiras e interações entre as crianças no cotidiano, e a
utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios,
fotografias, desenhos, álbuns etc.), feita ao longo do período em diversificados
momentos, são condições necessárias para compreender como a criança se apropria
de modos de agir, sentir e pensar culturalmente constituídos. Conhecer as
preferências das crianças, a forma delas participarem nas atividades, seus parceiros
prediletos para a realização de diferentes tipos de tarefas, suas narrativas, pode
ajudar o professor a reorganizar as atividades de modo mais adequado ao alcance
dos propósitos infantis e das aprendizagens coletivamente trabalhadas.” (Parecer CNE/CEB
nº20/2009)

“Além de utilizar-se da observação participativa como um instrumento para a
elaboração de registros escritos, fotográficos, audiovisuais e por meio das produções
das crianças, tais como, desenhos, esculturas, engenhocas, maquetes, falas e
expressões para refletir sobre quais intervenções pedagógicas precisarão ser feitas a
fim de oportunizar as crianças sempre as melhores e mais ricas condições de viver as
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infâncias nos contextos educativos das unidades de Educação Infantil.”

(Parecer CNE/CEB

nº20/2009)

“O educador (a) da infância, deverá lançar mão destes elementos para compor
relatórios de acompanhamento do processo de aprendizagem de maneira descritiva
focando-se nas experiências vividas e ainda, elaborar materiais que possam apoiar as
famílias tanto no conhecimento quanto no acompanhamento do processo educativo.”
(Orientação Normativa nº01 – dez/2013 (SME/SP))

Os “(...) registros são considerados “documentação pedagógica”, que segundo
Dahlberg, Moss e Pence (2003) são as formas pela qual se expressa o que as crianças
estão dizendo e fazendo, é o trabalho das crianças, é a maneira como o (a) educador
(a) se relaciona com elas e com o seu trabalho.” (Orientação Normativa nº01 – dez/2013 (SME/SP))

“Na elaboração da documentação pedagógica, algumas perguntas podem nortear o
olhar dos educadores em suas intervenções:
● Quais os interesses dos bebês e das crianças?
● Que tipos de teorias meninos e meninas elaboram?
● Como posso instigar/desafiar essas teorias?
● Como propiciar que os bebês e as crianças possam ampliar suas experiências
com as diferentes temáticas e linguagens garantindo situações significativas de
construção de conhecimento, superando atividades desconexas e apartadas?
● Como os bebês e as crianças constroem as suas culturas de pares e com os
adultos?
● Como os bebês demonstram na relação entre si e com os adultos suas
preferências e os seus sentimentos?

● O que as crianças e suas famílias pensam sobre a Educação Infantil?
(Orientação Normativa nº01 – dez/2013 (SME/SP))

Avaliação

“Partindo do pressuposto que “a avaliação será sempre da criança em relação a si
mesma e não comparativamente com as outras crianças” (MEC, 2012), entendemos
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que avaliação deve servir para registrar as situações / experiências vividas pelas
crianças no dia-a-dia, enfatizando suas descobertas e aprendizagens, considerando o
princípio de que a avaliação é um processo contínuo, para identificar suas
potencialidades, interesses e necessidades.” (Orientação Normativa nº01 – dez/2013 (SME/SP))
“A avaliação é instrumento de reflexão sobre a prática pedagógica na busca de
melhores caminhos para orientar as aprendizagens das crianças. Ela deve incidir sobre
todo o contexto de aprendizagem: as atividades propostas e o modo como foram
realizadas, as instruções e os apoios oferecidos às crianças individualmente e ao
coletivo de crianças, a forma como o professor respondeu às manifestações e às
interações das crianças, os agrupamentos que as crianças formaram, o material
oferecido e o espaço e o tempo garantidos para a realização das atividades. Espera-se,
a partir disso, que o professor possa pesquisar quais elementos estão contribuindo, ou
dificultando, as possibilidades de expressão da criança, sua aprendizagem e
desenvolvimento, e então fortalecer, ou modificar, a situação, de modo a efetivar o
Projeto Político-Pedagógico de cada instituição.” (Parecer CNE/CEB nº20/2009)
75

“A avaliação na Educação Infantil constitui-se em um elo significativo entre a prática
cotidiana vivenciada pelas crianças e o planejamento do (a) educador (a). Para que
ela se efetive é necessário acompanhar o crescimento das crianças na elaboração de
suas hipóteses e conhecimento do mundo, não se restringindo a um rol de
comportamentos desejados, mas sim como fundamento da ação educativa que parte
da valorização da criança em suas manifestações.” (Orientação Normativa nº01 – dez/2013 (SME/SP))

Sobre o currículo

Nas diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil encontramos o
conceito de currículo como “um conjunto de práticas que buscam articular as
experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do
patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover
o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos”. De acordo com esta
concepção, surgem alguns princípios básicos:
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➢ o desenvolvimento da criança é um processo conjunto e recíproco;
➢ o educar e o cuidar são dimensões indissociáveis de toda a ação
educacional:
➢ todos são iguais diante do aspecto legal, mas diferentes em seu
desenvolvimento e consideramos também a inclusão de crianças com
deficiência / transtornos globais do desenvolvimento ou superdotação:
➢ o professor é mediador da criança em sua aprendizagem;
➢ a parceria com as famílias é fundamental.
Assumimos o compromisso de garantir às crianças o direito de vivenciarem
situações acolhedoras, seguras, significativas, agradáveis e com desafios possíveis de
modo a possibilitar-lhes apropriarem-se do saberes que circulam na sociedade. Neste
sentido, trabalhamos com as diferentes linguagens da educação infantil; que são
experiências que se articulam entre si, a saber:
➢ Experiências voltadas ao conhecimento e cuidado de si, do outro e do
ambiente: cuidar de si mesmo, o olhar-se com atenção e assumir ações para
o seu próprio bem estar, são atitudes que se aprende desde pequeno e são
transmitidas por meio de práticas culturalmente instituídas e atualizadas de
geração em geração. No desenvolvimento da rotina, as crianças também
aprendem a cuidar do espaço (ajudando a guardar os brinquedos ou
entendendo a função dos mesmos, sem quebra-los);
➢ Experiências de brincar e imaginar: entendemos o brincar como uma
atividade aprendida na cultura e que possibilita às crianças se constituírem
como sujeitos em um ambiente em contínua mudança, onde ocorre
constante recriação de significados, condição para a construção, por elas, de
cultura, pois ao brincarem as crianças produzem ações em contextos sóciohistórico-culturais, podem decidir sobre o curso da brincadeira e criarem
livremente. Consideramos que a linguagem do brincar e a artística englobam
todas as demais, por isso, dentre outros motivos, o PEA deste ano está
fundamentado nesta linguagem.
➢ Experiências de exploração da linguagem corporal: como cada cultura tem
um jeito próprio de preservar os recursos expressivos do movimento, sendo
assim, cada gesto da criança carrega a “marca” do grupo social no qual ela
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se insere. Entendemos que o professor não deve oferecer “modelos” para
serem imitados, mas sim permitir a criação livre de modo que a criança
construa o seu repertório de movimentos a partir, por exemplo, de músicas
variadas de diferentes regiões e grupos culturais. Estas experiências devem
ser apresentadas em três aspectos básicos: explorar o mundo pelo
movimento, explorar o próprio corpo pelo movimento e expressar e
interagir com os outros pelo movimento.
➢ Experiências de exploração da linguagem verbal: os bebês podem
compreender o que se passa ao seu redor muito antes de se desenvolverem
na fala. Eles observam como lhe falamos, as nossas expressões e gestos; por
isso, falamos o tempo todo com eles. Nas crianças um pouco mais crescidas,
a conversa é uma situação de comunicação oral onde elas exercitam várias
competências linguísticas como relatar, descrever, argumentar, etc. (prérequisitos

fundamentais

também

para

o

desenvolvimento

do

comportamento leitor).
➢ Experiências de exploração da natureza e da cultura: acreditamos ser
importante oferecermos ambientes onde as crianças possam elaborar ideias
acerca do mundo, transformando em conhecimento suas curiosidades sobre
animais, plantas, tecnologia, comportamento humano e outros aspectos da
cultura. Ao aprender a ler o mundo, a criança poderá desenvolver a sua
capacidade de observar regularidades e permanências, formular noções de
espaço / tempo e fazer comparações. É fundamental que o professor dê
constantes possibilidades para que as crianças possam falar e serem
ouvidas. Como temos a proximidade com o Horto Florestal, prevemos
também o trabalho com as crianças neste ambiente aproveitando os seus
recursos no desenvolvimento destas experiências de exploração da natureza
e cultura.
➢ Experiências de apropriação do conhecimento matemático: em nossa
cultura, as pessoas lidam e convivem constantemente com os números e os
conceitos que representam. Portanto, devemos considerar que as nossas
crianças estão inseridas neste meio e o nosso trabalho é proporcionar
experiências de exploração do conhecimento matemático para que as
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crianças elaborem e sistematizem este conhecimento. Atividades simples
como: separar objetos por sua forma, ou tamanho, ou tipo... são exemplos
deste trabalho.
➢ Experiências com a expressividade das linguagens artísticas: envolve o
trabalho com a expressividade humana e a sua ação criativa necessita da
imaginação, que se desenvolve especialmente através do jogo simbólico,
mas também por meio das narrativas de histórias e de explorações variadas
do desenho, música e teatro. Devemos sempre considerar o que as crianças
já sabem e fazem e ampliarmos o seu repertório incentivando expressões
em linguagens diferentes e, quem sabe, criando outras. Acreditamos que a
arte é a outra linguagem que engloba todas as demais (o brincar já foi citado
anteriormente).
Ressaltamos que o trabalho nas diferentes linguagens da educação infantil
foi pautado nas orientações expressas dos subsídios abaixo:
➢

SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação
Técnica. Padrões básicos de qualidade da educação infantil
paulistana: orientação normativa n. 01/2015. São Paulo: SME/DOT,
2015.

➢

SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação
Técnica. Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana.
São Paulo: SME/DOT, 2016.

➢

SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação
Técnica. Currículo Integrador da Infância Paulistana. São Paulo:
SME/DOT: 2015.

● Materiais
Quanto aos materiais utilizados para a realização das atividades que
envolvem as experiências nas linguagens da educação infantil, são os mais
variados possíveis: uma anilina, por exemplo, torna-se “pedagógica” quando
utilizada para dar cor a tintas ou massinha sem riscos de alergia às crianças.
Partimos, portanto, do princípio que podemos utilizar qualquer tipo de
material, desde que seja previamente planejado com objetivos claros que se
relacionem às linguagens da educação infantil, avaliado os seus possíveis
riscos juntamente com a equipe escolar e, durante o uso com as crianças,
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seja sempre mediado pelo professor com a colaboração dos A.T.Es. Os
recursos para a aquisição destes materiais são provenientes da colaboração
voluntária dos pais (A.P.M.) ou das verbas públicas.

Doações dos

integrantes da equipe ou da comunidade são bem vindas, mas é
fundamental que se proceda uma avaliação antes de utilizá-los com as
crianças, verificando se realmente estes materiais são adequados, se não
representam riscos às crianças e se enquadram dentro do nosso trabalho e
projetos desenvolvidos pelas professoras.

c) prioridades e objetivos educacionais que atendam as necessidades de
aprendizagem e desenvolvimento dos educandos e as levantadas no estudo
diagnóstico da comunidade
O CEI Ver. Joaquim Thomé Filho tem como finalidade o desenvolvimento
integral da criança de zero a quatro anos em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social em ação integrada à família e à comunidade, contribuindo para a
construção da identidade individual, coletiva, social e cultural das crianças.
Ademais, temos como compromisso educacional a construção de uma
sociedade fundada nos novos valores da qualidade social da vida contemporânea, que
tem como princípio, conforme nos apresenta Alipio Casali no material Programa Mais
Educação – subsídios para a implantação (2014:16-17), tomar consciência dos
problemas atuais e buscar formulações de novas soluções para as questões de
diversidade biológica e sociocultural; dignidade e respeito à vida em todas as suas
formas e manifestações; liberdade, responsabilidade e consequência; justiça e
equidade: direito pleno da vida para todos; igualdade, diferença e diversidade;
solidariedade intra e intergêneros, idades, etnias, povos, grupos de identidade etc;
intersubjetividade, interculturalidade, internacionalidade; direito e função social da
propriedade; democracia real, representativa e participativa: cidadania plena para
todos; e sustentabilidade: direito das gerações presentes e futuras à vida plena.
Em consonância, objetivamos por meio da ação educativa, proporcionar
diferentes experiências relacionadas às diversas dimensões humanas, dentro da
temática etnicorracial e da perspectiva ética de valores e de qualidade social,
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considerando que essas experiências de descoberta e construção coletiva, preconize a
potencialidade das crianças e dos bebês, por meio de estímulos adequados, bem como
compreenda-se que a comunidade educativa é também uma comunidade aprendente
em permanente desenvolvimento10.
Visando o atendimento à inclusão temos como prioridade o respeito às culturas
infantis e ao direito de brincar, expressar-se e ser ouvida, onde a organização dos
tempos e espaços seja ressignificada pela criança por meio das diferentes linguagens
em suas mais diversas formas e expressão, de seus saberes espontâneos, de modo a
favorecer a ação educativa. De acordo com estes princípios, surgem os objetivos de
que as crianças desenvolvam as seguintes capacidades:
- conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse,
respeito e participação;
- utilizar-se das diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e “escrita
espontânea”) ajustadas às diferentes intenções e situações da comunicação, expressar
ideias, sentimentos, necessidades, desejos e avançar no seu processo de construção de
significados, enriquecendo cada vez mais a sua capacidade expressiva;
- brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos e necessidades;
- observar e explorar o ambiente com atitudes de curiosidade;
- estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais;
- apresentar autonomia e fortalecimento da sua identidade.
Para visibilidade do trabalho desenvolvido, destacamos a vivência da Pedagogia
de Projetos nos diferentes agrupamentos, sendo que, neste ano, cada agrupamento
elaborará o projeto de sua turma de acordo com a escuta dos bebês e das crianças e a
temporalidade mais adequada para abrangência das vivências e experiências
(semestral ou anual).
Quanto ao processo de formação continuada dos educadores no que se refere ao
Projeto Especial de Ação (PEA) teremos os estudos, com ênfase, aos documentos
federais e municipais da Educação Infantil, com objetivo de continuar, aprofundar,
repertoriar o trabalho de todos os educadores e equipe gestora para o atendimento

10

SME – Programa Mais Educação – Subsídios para implantação – São Paulo: 2014.p.19
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aos bebês, crianças e suas famílias. Segue a seguir a justificativa da construção desse
projeto, cujo nome é: Currículo na/da/para a Educação Infantil – 0 aos 3 anos
Ressalta-se que ao longo dos anos, a equipe gestora e docente do CEI Vereador
Joaquim Thomé Filho constrói coletivamente o Projeto Especial de Ação (PEA),
buscando elaborar um espaço que tenha uma identidade própria, embasado tanto nas
legislações que regulamentam nossas ações pedagógicas, quanto na documentação
federal e municipal de São Paulo para a educação infantil, fazendo uso de recursos
textuais, filmatográficos entre outros que respaldem os estudos, a elaboração da
documentação pedagógica, a reflexão e a prática no decorrer do ano.
Assim, iniciamos nossos encontros do PEA 2018 refletindo sobre o foco de nossos
estudos e os assuntos a serem abordados durante a formação. A princípio, foi pensado
sobre a permanência da temática do ano anterior, o brincar, enfatizando a
participação do bebê e da criança. Entretanto, considerando que o brincar é a
condição primeira da educação infantil, já que “as brincadeiras e as interações
destacam-se como eixos curriculares para o planejamento de toda ação pedagógica,
referendando as experiências e a produção das culturas infantis”. (Orientação
Normativa nº 01/2015 (SME: DOT/SP)), buscamos rever nosso mote de estudo.
Além disso, partindo do preposto que neste ano a Secretaria Municipal de
Educação (SME) tem como objetivo o estudo, análise e elaboração de um currículo
para a educação infantil, tendo como principio a Base Nacional Curricular Comum
(BNCC), com a previsão de publicação deste material orientativo para o mês de agosto,
e que nosso percurso de estudos de PEA nos anos anteriores pautou-se na
Documentação Pedagógica, na Diversidade Cultural e no Professor Brincante, julgamos
pertinente para este ano trazer como foco de nossos estudos o currículo da educação
infantil, especificamente de 0 a 3 anos
Desse modo, nossos estudos terão como ponto de partida os documentos que
fazem parte do trabalho educacional com os bebês e crianças (0 a 3 anos) como a
BNCC (Base Nacional Curricular Comum) e os documentos oficiais da SME de São
Paulo. Com isso, buscaremos discutir temas que compõem o currículo de um CEI, bem
como historicizarmos de que forma esse currículo foi construído aos longo dos anos,
visto que na sua origem os CEIs pertenciam a Secretaria de Assistência Social,
passando para a Educação apenas há 15 anos. Ademais, este ano, nosso CEI completa
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30 anos de existência e , dessa forma, buscaremos, por meio do resgate de nossa
história, analisar e discutir de que forma o currículo, as práticas pedagógicas e os
educadores foram se compondo, modificando e qualificando nesse processo.
Ressalta-se que esses resgates dar-se-ão por meio de relatos de funcionários,
educandos, familiares que participaram e participam desse processo, fotos do acervo
para contar esses fatos, premiações e eventos pelos quais o CEI Thomé transitou. Ao
propor tal pesquisa, o grupo debruçará sobre a memória institucional, sendo que a
mesma
“é um dos alicerces que dá sentido à vida... preservar a
memória institucional é manter a escola viva e uma
forma de fortalecer suas bases. Para que essa memória
seja preservada, é preciso conservar fotos, documentos,
objetos e organizar os registros dos fatos. Também é
preciso olhar para as pessoas, pois a história
institucional é uma construção que traz em si as marcas
dos sujeitos que dela fazem parte. Tanto os servidores
que passaram pela escola como os que continuam
trabalhando nela têm dado sua contribuição para
construir essa história que se busca preservar.” (Funda
Centro).
Portanto, pesquisar, organizar e apresentar esses dados históricos contribuem
para o processo identitário da escola e das personagens que a compõem, pois propor
esses estudos sobre o espaço pelos educadores e envolver a comunidade escolar é
pensar o currículo: “ sustentado nas relações, nas interações e em práticas educativas
intencionalmente voltadas para as experiências concretas da vida cotidiana, para a
aprendizagem da cultura, pelo convívio no espaço da vida coletiva e para a produção
de narrativas, individuais e coletivas, através de diferentes linguagens.” (MEC, 2009a).
(Parecer CNE/CEB nº 20/2009).
Dessa forma, ao compreender o currículo como o vivido diariamente no CEI,
por meio das relações e interações estabelecidas, analisaremos as construções e
concepções tanto da família, quanto do papel do educador no trabalho com a primeira
infância. Ao estudarmos as concepções de família e da família, buscaremos
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compreender tanto as suas organizações na contemporaneidade, como as suas
perspectivas e expectativas quanto ao trabalho realizado num Centro de Educação
Infantil, até porque, muitas demandas trazidas pelos familiares, como a
“obrigatoriedade” do desfralde a partir de uma determinada idade, bem como a
resistência com o fato desta Unidade não fazer comemorações festivas de datas
comerciais como páscoa, dia das mães, dia dos pais e natal, por exemplo, traduzem
uma concepção e compreensão de currículo utilizado anteriormente nesta própria
Unidade. Sendo assim, buscaremos fortalecer as relações estabelecidas com as
famílias, ampliando as estratégias para permanência e proximidade iniciadas esse ano,
com a adaptação para todos os educandos e pensando em propostas para mantê-las
presentes na rotina do CEI construindo uma parceria produtiva (conhecendo a rotina
de trabalho, participando de atividades - como contação de histórias, resgate das
brincadeiras antigas, turmas terem calendários de atividades e convidar as famílias
para participarem), que compreenda e valide o trabalho pedagógico por nós proposto.
No que se refere ao papel do educador, analisaremos de que forma se
construiu e se constrói a visão do educador da infância no CEI, compreendido, na
década de oitenta, como o pajem, responsável apenas pelos cuidados com os bebês e
as crianças e, de que forma, de acordo com os avanços sobre os estudos da infância e
do currículo para esta faixa etária, a sua proposta de trabalho foi se modificando e
qualificando, pois hoje os bebês e as crianças exigem o educador e o cuidador e dentro
da rotina diária faz-se necessário um convívio harmônico entre esses papéis, porque
“Cuidar e educar significa, portanto, compreender que o direito à educação parte do
princípio da formação da pessoa em sua essência humana e integralidade… Educa-se
pela força do exemplo das atitudes respeitosas, éticas, democráticas exercidas pelos
adultos na relação com bebês e crianças, e isso é cuidado.”(BRASIL, 2013) Currículo
Integrador da infância paulistana. SP: SME/DOT, 2015 pp- 25-26) . O educador, para o
seu trabalho, observa, planeja, executa, replaneja, compartilha, explica; o bebê e a
criança ao ingressarem no ambiente educacional também olham, observam,
reproduzem o que veem, como aprendizagem intencionada ou como exemplos
vividos, por isso a grande responsabilidade de clareza ao propor o cotidiano de
aprendizagem para a turma. De acordo com a orientação normativa nº 01/13 -
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Avaliação na Educação Infantil: aprimorando olhares - é imprescindível que o professor
se conscientize da importância de suas ações no impacto da vida da criança.
Os(as) educadores(as) devem ser conhecedores da
importância de seu papel e da sua atuação nas relações
com as crianças, com as famílias e com a comunidade
educativa (...). Sendo um dos co-construtores do Projeto
Político Pedagógico da unidade, faz-se necessário ter
clareza de suas ações e conhecimento teórico a respeito
de todos os temas pertinentes à infância, em especial
sobre o cuidar e educar, consciência de que a educação
é uma prática social, portanto supõe intencionalidade
na Educação Infantil. (São Paulo/SME: 2014,15)
Por fim, todo o estudo e análise aqui proposto busca trazer qualificação ao
trabalho desenvolvido com os nossos bebês e nossas crianças, que são o coração de
nossas ações, sendo o centro do planejamento curricular, pois “é sujeito histórico e de
direitos que se desenvolve nas interações, relações e práticas cotidianas e ela
disponibilizadas e por ele estabelecidas com adultos e crianças de diferentes idades
nos grupos e contextos culturais nos quais se insere. O período de vida atendido pela
Educação Infantil caracteriza-se por marcantes aquisições: a marcha, a fala, o controle
esfincteriano, a formação da imaginação e da capacidade de fazer de conta e de
representar usando diferentes linguagens.” (Parecer CNE/CBE nº 20/2009). E ao pensar
em nossos pequenos, devemos sempre ressaltar, estudar, avaliar e qualificar nossas
práticas voltadas para a inclusão e a temática étnico-racial, pois é parte fundamental
da construção do currículo integrador dando “… visibilidade aos atores, culturas e
conhecimentos, pouco ou nada visíveis, como as culturas africanas, as culturas
populares, indígenas, migrantes de igual maneira, as crianças e as mulheres,
desnaturalizando assim as hierarquizações e estratificações por idade, gênero, raça,
formas corpóreas e sexualidade, a fim de construir possibilidades de superação das
dramáticas desigualdades que marcam a vida de toda a sociedade, incluindo bebês e
crianças.” (Currículo Integrador da Infância Paulistana. SP: SME/DOT, 2015 pp.10-11)
Sendo assim, todo o nosso trabalho tem como premissa o bebê e a criança que
brinca e ao brincar se desenvolve, respeitando seus direitos, permitindo seu
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protagonismo e desenvolvendo sua autonomia, compromisso esse assumido no PPP
“de garantir às crianças o direito de vivenciarem situações acolhedoras, seguras,
significativas, agradáveis e com desafios possíveis de modo a possibilitar-lhes
apropriarem-se dos saberes que circulam na sociedade.” (SÃO PAULO/CEI
THOME/PPP:2016, 84), e constantemente avaliado e qualificado nos momentos de
formações propostos pelo PEA, pois esse é um importante encontro para aprimorar os
estudos da documentação institucional e pedagógica para educação infantil
colaborando para o contínuo processo de formação dos integrantes desse projeto.
d) normas de convívio da Unidade Educacional11

Do Regimento Escolar
Art. 67 – As Normas de Convívio, discutidas e elaboradas pelo conjunto da comunidade escolar e
aprovadas pelo Conselho do CEI e pelo Órgão Regional competente fundamenta-se nos direitos e
deveres que devem ser observados por todos e apoiados em princípios legais, de solidariedade, ética,
diversidade cultural, autonomia e gestão democrática.
§ 1º - Os direitos e deveres individuais e coletivos são aqueles previstos na Constituição da República,
bem como os especificados no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, no Regimento Educacional e nas demais legislações e normas complementares
pertinentes.
§ 2º - As Normas de Convívio no CEI terão como finalidade aprimorar a convivência, o bom
funcionamento das atividades educacionais e o respeito mútuo entre os membros da comunidade
educacional para obtenção dos objetivos previstos no Regimento Educacional, visando, ainda assegurar:
a)- a proteção integral da criança;
b)- práticas educativas que propiciem o desenvolvimento da identidade individual e coletiva visando a
autonomia da criança, valorizando suas vivências, o diálogo e a proteção democrática, incentivando a
curiosidade, de forma a instigar a criatividade e a reflexão crítica pessoal e social, tendo o prazer como
aspecto fundamental nas organizações e construções subjetivas.
c)- orientar as relações profissionais e interpessoais que ocorrem no âmbito da Unidade assegurando a
interação cidadã entre todos os integrantes da comunidade educacional, sendo o diálogo, no CEI Ver.
Joaquim Thomé Filho, o princípio básico a permear todas estas relações.
11

Excerto do Regimento Educacional do CEI Ver Joaquim Thomé Filho, aprovado pela Diretoria Regional de

Educação Jaçanã / Tremembé, por meio da portaria nº 234 de 30/12/2013, publicado no Diário Oficial da
Cidade de São Paulo em 31/12/2013 às folhas 09 e 10. Ressalta-se que o Regimento em sua íntegra
encontra-se disponível em nosso blog ceithome.com para consulta, análise e comentários.
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Art. 68 - A necessidade de assegurar a qualidade do atendimento e segurança a todos os envolvidos na
ação educativa em especial, às crianças, pressupõe a comunidade educacional elencar nestas Normas de
Convívio o conjunto de atitudes e comportamentos não permitidos no âmbito do CEI.
Seção I
Dos Direitos das Crianças
Art. 69 – São direitos das crianças:
I – ser vista como sujeito social de direitos, produtora de conhecimentos e cultura, ativa e competente,
com poder de criação, imaginação e fantasia;
II – ter voz, tendo suas ideias e teorias ouvidas, questionadas e desafiadas;
III – ser acolhida tanto nos primeiros dias, como a cada instante de forma a favorecer seu
desenvolvimento afetivo e relacionamento social;
IV – participar das atividades do CEI, cabendo aos profissionais não criar impedimentos de qualquer
natureza;
V – ter garantido o seu direito ao brincar como princípio inerente a toda ação pedagógica;
VI – possibilitar a escuta da história da criança e de sua família, objetivando a construção de sua
identidade;
VII – ter assegurada as condições necessárias ao desenvolvimento de suas potencialidades na
perspectiva social e individual;
VIII – receber atendimento educacional especializado quando apresentar deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidade/superdotação;
IX- ter a sua individualidade respeitada pela comunidade escolar, sem discriminação de qualquer
natureza;
X – ter acesso ao conhecimento, às atividades educativas, esportivas, sociais e culturais oferecidas pelo
CEI;
XI – ter garantida a confidencialidade das informações de caráter pessoal/educacionais e armazenadas
no sistema educacional, salvo em caso de atendimento a requerimento de órgãos oficiais competentes;
XII – manifestar-se através de seus pais/responsáveis e recorrer à autoridade responsável quando se
sentir prejudicado;
XIII – ser cuidada a fim de ter garantido o seu bem estar;
XIV – ter acesso a atividades planejadas, significativas e com desafios possíveis que atendam a todas as
linguagens da educação infantil e que possam ser vivenciadas em ambientes seguros dentro ou fora do
CEI.
Seção II
Dos Deveres dos Pais/Responsáveis das crianças
Art. 70 – Constitui-se deveres dos pais ou responsáveis das crianças, respeitadas as especificidades da
Educação Infantil:
I – cumprir o horário de entrada e saída das crianças, conforme estabelecido anualmente em reunião de
Conselho do CEI, sendo em 2016 definido na seguinte conformidade:
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a)- entrada às 8h, com tolerância até às 8h20;
b)- saída à partir das 17h30, com tolerância máxima até às 18h
§1º Nos casos de consulta médica/ atendimento na UBS ou Posto de Saúde, a criança poderá entrar
mais tarde, desde que o responsável apresente atestado de comparecimento, a ser arquivado no
prontuário da criança, e garanta que a criança tenha se alimentado adequadamente, uma vez que não
há possibilidade de guarda de alimentação já servida.
II – participar das reuniões de pais e dos eventos promovidos para integração da família/CEI e justificar a
ausência quando da impossibilidade do comparecimento;
III – atentar as orientações internas que visem o bom funcionamento e proporcionem respeito e
incentivo ao pleno desenvolvimento das crianças;
IV – justificar as faltas da criança por escrito;
V – zelar para que a criança não porte material que represente perigo para sua saúde, segurança,
integridade física ou de outrem;
VI – zelar pelo bom nome da Unidade Educacional, com conduta adequada;
VII – participar ativamente da elaboração e do cumprimento das Normas de Convívio do CEI;
VIII – respeitar a autoridade dos Gestores, dos Professores e demais Funcionários do CEI;
IX – manter atualizado o endereço e números de telefone;
X – autorizar, por escrito anexando a(s) cópia(s) do RG da(s) pessoa(s) com maioridade que poderá(ão)
buscar a criança no CEI quando da impossibilidade dos pais /responsáveis ( o mesmo procedimento
deverá ser adotado quando da contratação do serviço de transporte escolar por parte da família);
XI – zelar para que a criança venha ao CEI em boas condições de higiene;
XII – zelar para que a mochila e as roupas/ calçados da criança estejam limpos e em quantidade
suficiente de acordo com o clima /estação do ano;
a)

– quando a criança estiver matriculada em turma de Berçário I ou II, zelar pelo envio mínimo de
06 fraldas diariamente (as que não forem utilizadas, retornarão na mochila da criança);

XIII – trazer, nos casos em que a criança necessite de dieta especial, prescrição e orientações médicas,
com C.I.D., a fim de a empresa terceirizada de alimentação possa providenciar a alimentação adequada;
XIV – ler diariamente a agenda da criança, assinando-a a fim de garantir a sua ciência;
XV – atentar-se aos seguintes procedimentos, quando a criança estiver tomando medicação por via oral:
a)- trazer a cópia do receituário datado e assinado pelo médico;
b)- assinar a autorização para que um funcionário da equipe do CEI possa administrar a medicação;
c)- identificar o remédio com o nome e turma da criança, além do horário em que a medicação deverá
ser administrada;
d)- enviar o medicamento ao CEI todos os dias em que durar o período da medicação;
e)- administrar os remédios de dose única diária ou de 12h/12h, preferencialmente, em casa;
Observação: lembramos que a validade do receituário médico é de 30 dias.
XVI – comparecer prontamente ao CEI, ou solicitar que uma pessoa previamente autorizada o faça, nos
casos em que a criança apresente febre ou outro(s) sintoma(s) que prejudique(m) o seu bem estar no
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CEI. Ressalta-se que o CEI entrará em contato com os pais/responsáveis e também preencherá o
encaminhamento médico para a criança, devendo os pais/responsáveis virem buscar a criança para levála ao médico e, trazer no dia do seu retorno, a documentação preenchida (ou receituário próprio do
médico) a orientação e assinatura do médico.
XVII - em caso de contratação do serviço de Transporte escolar fica estabelecido que o CEI Joaquim
Thomé Filho não possui vínculo com as empresas contratadas e que cabe aos pais exclusivamente a
responsabilidade de opção, escolha e utilização deste recurso para o transporte diário de seus filhos.
Parágrafo Único – é dever dos pais /responsáveis conhecer e cumprir as normas de convívio
estabelecidas no Regimento Educacional.
Seção III
Dos deveres da Equipe Escolar
Art. 71 – Compete aos profissionais do CEI, no âmbito da sua atuação:
I – criar condições, oportunidades e meios para garantir às crianças, respeitadas suas especificidades e
singularidades, o direito inalienável de serem educados e cuidados de forma indissociada;
II – promover o desenvolvimento integral da criança, garantindo no Projeto Político-Pedagógico, em que
se estabeleçam condições de aprendizagem e desenvolvimento relacionadas:
a)- a convivência, brincadeira e desenvolvimento de projetos em grupo;
b)- a cuidar de si, de outros e do ambiente;
c)- a expressar-se, comunicar-se, criar e reconhecer novas linguagens;
d)- a compreensão de suas emoções e organização de seus pensamentos, ligados à construção do
conhecimento e de relacionamentos interpessoais;
III – analisar e definir, em conjunto com o Conselho de CEI, situações que priorizem iniciativas e busca
de soluções para problemas e conflitos que se constatarem no âmbito educacional, de forma a:

a)- assegurar rotinas de trabalho, ambientes de aprendizagens e uso de recursos materiais que levam
em consideração a pluralidade cultural, vivências significativas nas diferentes linguagens da educação
infantil;
b)- favorecer o desenvolvimento de interações entre os membros do CEI, que reflitam valores de
respeito, responsabilidade, cooperação, dentre outros;
c)- não criar impedimentos ao acesso e permanência às crianças no CEI, observadas as normatizações
pertinentes;
d)- desenvolver medidas que disciplinem a utilização de aparelhos celulares e outros recursos
tecnológicos pessoais nas dependências do CEI, observada a legislação vigente e o Regimento
Educacional;
IV – criar condições de proteção em que a crueldade, agressão, o preconceito e a discriminação de
qualquer natureza sejam repudiadas, podendo ser denunciadas ao Conselho Tutelar e/ou outros órgãos
pertinentes;

Rua Professor Luis Amaral Wagner, 243 – Pedra Branca
Tel: 2231-7168 – e-mail: ceijthome@prefeitura.sp.gov.br
BLOG ceithome.com

88

CEI Vereador Joaquim Thomé Filho
2018

V – promover a construção de atitudes de respeito e solidariedade, por meio do fortalecimento de
práticas que promovam o respeito pelos direitos, educação pela paz, liberdade, respeito à vida e
diversidade humana, formação de vínculos entre as pessoas e entre elas e os outros;
VI – zelar pela integridade física, psíquica e moral da criança, abrangendo a preservação da sua imagem,
identidade, autonomia, valores, ideias e crenças, espaços e objetos pessoais;
VII – acolher as crianças fragilizadas por situações de vulnerabilidade, de modo que se sintam
afetivamente confortáveis e seguros, de forma a superar suas dificuldades;
VIII – ouvir as crianças;
IX – trabalhar o desenvolvimento das atividades coletivamente visando as interações, mas respeitando a
individualidade das crianças;
X – atender as crianças, suas famílias e o público em geral com cordialidade e respeito, prestando todas
as orientações e encaminhamentos que se fizerem necessários;
XI – proceder, quando se fizer necessário, o encaminhamento da criança para a realização de avaliação
por profissionais nas áreas de fonoaudiologia ou psicologia por meio do CEFAI ou instituição pública de
saúde;
XII – manter boa comunicação e circulação de informações entre toda a sua equipe, pais e comunidade;
podendo utilizar-se para este fim de: correio eletrônico, agenda das crianças, livro de comunicados
internos, quadro de avisos, cartazes, correspondência registrada via Correio entre outros;
XIII – comunicar aos pais ou responsáveis sobre qualquer ocorrência com a criança tais como: quedas,
machucados e outros, relatando todos os detalhes e procedimentos realizados. Tais ocorrências
também deverão ser registradas no Livro de Ocorrências com crianças do CEI;
XIV – na ocasião da matrícula da criança, propiciar aos pais ou responsáveis legais, todas as informações
necessárias, o conhecimento deste Regimento e agendar, conforme o melhor horário para a família, um
horário para conhecer e conversar com uma das professoras da criança, com a finalidade de melhor
apresentarmos a nossa proposta pedagógica e conhecermos maiores detalhes sobre a criança;
XV – acordar com os pais ou responsáveis legais, na ocasião da matrícula, horários diferenciados para o
atendimento da criança recém-matriculada a fim de que o seu período de adaptação seja tranquilo;
XVI – encaminhar para as instâncias competentes a prescrição médica enviada pelos pais ou
responsáveis legais, das crianças que necessitarem de dieta especial;
XVII – articular outras ações com os pais ou responsáveis legais a fim de primar pelo bem estar da
criança, principalmente nos casos onde houver total recusa da alimentação que é servida no CEI;
XVIII – manter, em local visível, o cardápio que é servido às crianças, o horário de trabalho de toda a sua
equipe assim como os comprovantes da limpeza do reservatório de água, troca dos filtros, recarga dos
extintores de incêndio, dedetização / desratização do prédio;
XIX – providenciar a administração de medicamento por via oral prescrito pelo médico e enviado pelos
pais ou responsáveis legais, com as devidas autorizações preenchidas;
XX – fazer conhecer este Regimento a todos as pais ou responsáveis legais das crianças e funcionários
que venham a participar da comunidade escolar.
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XXI – acionar o Conselho Tutelar e/ou outros órgãos pertinentes nos casos de negligência da família, no
cumprimento de seus deveres com as crianças.
Art. 72 – Caberá à Equipe Gestora:
I – gerir com eficiência, eficácia e economicidade os recursos financeiros, físicos, humanos e materiais
disponíveis para o CEI, tendo em vista os objetivos e metas estabelecidos pela Secretaria Municipal de
Educação e os previstos no Projeto Político-Pedagógico;
II – garantir ambiente organizado, seguro e socialmente saudável, que propicie condições de
desenvolvimento indispensável às crianças, de forma a serem trabalhadas suas vivências e expressão de
interesses;
III – criar condições ambientais e situações que favoreçam a recepção e o acolhimento da comunidade
escolar agregando a construção e execução do Projeto Político-Pedagógico do CEI.;
IV – participar dos processos de avaliação institucional externa, realizadas pela Secretaria Municipal de
Educação, observadas as diretrizes por ela definidas;
Art. 73 – Observadas as diretrizes definidas no Capítulo VII do Título III deste Anexo, o CEI poderá, ainda,
estabelecer regras adicionais, que integrarão as Normas de Convívio já estabelecidas.

e) estabelecimento de articulações locais com os equipamentos sociais visando a
garantia do direito de aprendizagem e desenvolvimento dos educandos
Durante o cotidiano escolar, a Unidade enquanto instituição coloca-se à
disposição dos equipamentos locais nas diversas possibilidades de integração.
Especialmente, a AMA Jardim Peri, o SASF Jardim Peri a UBS Horto Florestal são
as Unidades de Saúde e Assistência Social de referência desta comunidade escolar.
Desde 2014, a UBS Horto florestal em parceria com o CEI, promove o “Projeto
Saúde na Escola” com abrangência em diversas temáticas, sendo: avaliação
antropométrica, saúde ocular, saúde bucal, alimentação saudável e vacinação.

f) estratégias de atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento as altas habilidades/superdotação
A nossa proposta surge da necessidade do atendimento prioritário, inclusive
para a matrícula da criança com deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento
(TGD) e altas habilidades/superdotação que estejam inscritas em nossa região e de
ações concretas que estejam afinadas aos eixos da Educação na Rede Municipal, no
qual destacamos as questões do acesso e permanência e de que toda criança com
deficiência tem condições e o direito de aprender.
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Tendo como diretrizes a igualdade e condições de acesso e permanência da
criança, nossas ações pautam-se nos seguintes princípios12:
I – da aprendizagem, convivência social e respeito à dignidade como direitos humanos;
II – do reconhecimento, consideração, respeito e valorização da diversidade e da
diferença e da não discriminação;
III – da compreensão da deficiência como um fenômeno sócio-histórico-cultural e não
apenas uma questão médicobiológica;
IV – da promoção da autonomia e do máximo desenvolvimento da personalidade, das
potencialidades e da criatividade das pessoas com deficiência, bem como de suas
habilidades físicas e intelectuais, considerados os diferentes tempos, ritmos e formas
de aprendizagem;
V – da transversalidade da Educação Especial em todas as etapas e modalidades de
educação ofertadas pela Rede Municipal de Ensino, a saber, Educação Infantil, Ensino
Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional e
Educação Indígena;
VI – da institucionalização do Atendimento Educacional Especializado - AEE como parte
integrante do Projeto Político- Pedagógico – PPP das unidades educacionais;
VII – do currículo emancipatório, inclusivo, relevante e organizador da ação pedagógica
na perspectiva da integralidade, assegurando que as práticas, habilidades, costumes,
crenças e valores da vida cotidiana dos educandos e educandas sejam articulados ao
saber acadêmico;
VIII – da indissociabilidade entre o cuidar e o educar em toda a Educação Básica e em
todos os momentos do cotidiano das unidades educacionais;
IX – do direito à brincadeira e à multiplicidade de interações no ambiente educativo,
enquanto elementos constitutivos da identidade das crianças;
X – dos direitos de aprendizagem, visando garantir a formação básica comum e o
respeito ao desenvolvimento de valores culturais, geracionais, étnicos, de gênero e
artísticos, tanto nacionais como regionais;
XI – do direito de educação ao longo da vida, bem como qualificação e inserção no
mundo do trabalho;
12

Disposto no Decreto nº 57,379 de 13/10/2016e e publicado no DO de 14/10/2016 a pág. 23
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XII – da participação do próprio educando e educanda, de sua família e da
comunidade, considerando os preceitos da gestão democrática.
Desse modo, buscamos nesta Unidade Educacional,
- oferecer qualidade de atendimento em nosso CEI às crianças com deficiência TGD e
altas habilidades que venham a matricular-se;
- cumprir as diretrizes da Rede Municipal;
- incluir por meio das condições necessárias para que as crianças com deficiência, TGD,
altas habilidades/superdotação possam aprender e desenvolver participando das
atividades (adaptadas, conforme o caso) e interagindo com outras crianças e adultos
- trabalhar as atividades que envolvam as diferentes linguagens da educação infantil e
o desenvolvimento da autonomia (na medida do possível) das crianças com
deficiência.
Nossas ações serão:
- com fundamentação teórica baseada nos documentos da Rede, do MEC e de autores
renomados;
- com diálogo contínuo com a família, a fim de obter todo tipo de informação sobre a
criança: a sua história de vida antes de chegar ao C.E.I., as suas preferências, do que
não gosta, os acompanhamentos médicos que realiza etc.;
- com parceria com o CEFAI (Centro de Formação e Apoio a Inclusão) da D.R.E.
Jaçanã/Tremembé);
- com integração com outras Instituições nas quais a criança esteja sob
acompanhamento;
- com conhecimento do Programa Inclui da Rede Municipal da Cidade de São Paulo;
- com organização específica do trabalho dos ATEs e dos agentes escolares, conforme
anexo, para apoio aos professores nos momentos de refeição, no caso, dessa criança,
bem como nas atividades realizadas em sala ou áreas externas.
Na verdade, todas estas ações devem acontecer regularmente no CEI e
entendemos que são boas tanto para as crianças com deficiência ou não.
Os principais resultados que esperamos são:
- que a criança com deficiência faça parte do grupo;
- que as experiências por ela vivenciadas em nosso CEI tragam o fortalecimento da
autoestima, segurança e aprendizagens;
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- que as “barreiras” ou “limitações” que venham a surgir, sirvam de estímulo e
motivação tanto para a criança como para nós, em sua superação;
- que o trabalho realizado também possa ajudar as famílias a lidarem com a ansiedade
quanto ao desenvolvimento da criança e a observarem o quanto ela aprendeu e tem
condições de vir a aprender.
Neste ano, temos a permanência de nossa interlocutora no CEFAI, a PAAI
Alessandra, que está conosco desde o ano passado e acompanha o Bento, MGI EF,
criança que apresenta deficiência física não cadeirante, a Geovanna, MGII A, que
apresenta paralisia cerebral e atraso intelectual, seja de muita qualidade e significado
a eles; além de estarmos realizando o acompanhamento de mais duas crianças, que
não nos apresentaram laudo médico, entretanto, preocupamo-nos com o seu
desenvolvimento.

g) plano de gestão e organização, indicando as ações que garantirão as condições
para o atendimento de qualidade à comunidade escolar
93

Regime de Funcionamento
O funcionamento da unidade é de 2ª a 6ª feira das 7h às 19h, conforme
Portaria SME nº 7.778 de 25/11/2016.
O atendimento às crianças é de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h (período integral),
mas há a opção do atendimento parcial caso haja a manifestação dos responsáveis à
direção do CEI que, após verificar as necessidades da criança, atenderá a solicitação.
Horário de entrada das crianças - das 8h, com tolerância até às 8h30.
Horário de saída das crianças- conforme acordado na reunião de Conselho do
C.E.I., há dois horários: a partir das 17h15 para o condutor escolar e das 17h30 às 18h
para os pais.

O início, o acolhimento...
Logo após a matrícula da criança e antes que inicie no C.E.I., os pais/ responsáveis
tem um “espaço” em particular, para conversarem com uma das professoras, por
cerca de uma hora e meia (ou o tempo que for necessário), sobre: horário de entrada e
saída da criança, números de telefone do C.E.I., cardápio que é servido (como proceder
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se a criança necessitar de dieta especial), quantidade e tipos de roupas que devem
conter na mochila, sobre a administração de medicamentos, como justificar as faltas
da criança, horário da equipe gestora, sobre a A.P.M. / Conselho de Escola e
Regimento do CEI, que não há necessidade de comprar nenhum tipo de material para
a frequência da criança no CEI, um pouco da nossa proposta pedagógica, enfim...
atender aos possíveis questionamentos dos pais, ouvi-los para também sabermos as
principais características/preferências da criança/ bebê a fim de melhor recebê-los.
Ao iniciar no CEI, a criança/ bebê recém-matriculado, que está iniciando o seu
processo de socialização, e, portanto, ainda não criou vínculos afetivos com as
professoras e demais funcionários passa por um período que chamamos de
acolhimento inicial onde procuramos dar-lhe toda atenção, carinho, “colinho”, atendêla em suas necessidades, ajudamos a alimentar-se, conversamos muito com ela e com
os pais, pois a família também vive um “período de adaptação” até sentir segurança
em nosso trabalho, enfim, desenvolvemos atitudes de acolhimento para que a
criança/bebê sinta-se segura e possa interagir logo com este ambiente novo. Na
primeira semana da frequência da criança, há um horário especial: em dois dias a
criança/bebê permanece somente no horário da manhã, nos dois dias subsequentes
no período da tarde a fim de interagir e conhecer todas as suas professoras e no
quinto dia, a sua permanência é estendida ao horário integral. Esta é a nossa proposta,
mas cada criança/ bebê é um ser único, portanto este período poderá ser reduzido ou
ampliado de acordo com a manifestação e necessidades da criança / bebê. Portanto,
tudo é sempre conversado com os pais / responsáveis durante todo este processo
garantindo o bem-estar do bebê e da criança.
Em relação a este momento e considerando as avaliações da família no ano anterior
de que é necessário ampliar as ações e atividades com a participação dos pais, fizemos,
para 2018, a revisão desse processo e sugerimos que a proposta de acolhimento inicial
fosse ofertada a todos os nossos bebês e nossas crianças, com a possibilidade de
permanência de um familiar, durante a primeira semana de atendimento para que
todos pudessem se sentir mais seguros e tranquilos, afinal, é um espaço novo, com
pessoas novas, tanto para os bebês e as crianças, quanto aos educadores, que ao
observarem as relações e interações dos familiares com os bebês e as crianças,
constroem repertório para poder acolhê-las da melhor forma possível. Para que todas
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as famílias pudessem se organizar para tentar que pelo menos um familiar estivesse
junto as crianças nesse acolhimento inicial, já informamos a todos dessa nossa nova
organização no momento de rematrícula que ocorreu em novembro de 2017.
O CEI Ver. Joaquim Thomé Filho, visando sempre o melhor para a criança/bebê,
também possibilita que as mães em aleitamento materno possam vir amamentar a sua
criança aqui ou, nos casos de total recusa da criança da alimentação que lhe é servida,
a mãe/pai/responsável ou outra pessoa de família de referência para a criança,
poderá, por exemplo, comparecer no horário do almoço e participar do processo de
alimentação e adaptação.
Quanto

ao

aleitamento

materno

e

sua

importância

no

processo

de

desenvolvimento do bebê é importante destacar que em novembro de 2017
participamos do Seminário Somos Amigos do Peito, cujo objetivo foi apresentar os
inúmeros benefícios do aleitamento materno ao bebê, à mãe, à família, à sociedade e
ao planeta. Dessa forma, a Secretaria Municipal de Educação
lançou a Campanha “CEI Amigo do Peito”, em que as unidades
educacionais

que

promoverem

ações

de

incentivo

à

manutenção do aleitamento materno e se interessarem na
divulgação de suas práticas, receberão o selo de SME, denominado “CEI Amigo do
Peito”.
Participar deste seminário foi um despertar sobre o quanto nossas ações
estavam favorecendo ou não a manutenção do aleitamento materno, afinal, quarenta
por cento de nosso público alvo possui menos de dois anos e deveriam estar em
aleitamento materno.
Nossa primeira ação foi discutir essa temática com os educadores e com o
Conselho de CEI, para que pudéssemos juntos avaliar nossas ações e pensar novas
propostas de articulação com as famílias, para que o direito ao aleitamento estivesse
garantido. A primeira ação proposta foi realizar um folder explicativo13 às mães,
especialmente do berçário I, trazendo 25 pontos que apresentam a importância do
leite materno e a afirmação de que a mãe pode vir amamentar seu bebê enquanto ele
estiver no CEI ou, se ela desejar, pode trazer o leite materno. Vale ressaltar que desde
2016 já tínhamos famílias no CEI que traziam leite materno a ser ofertado ao seu bebê,
13

Modelo encontra-se na página 175
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mas que nós, enquanto CEI, não havíamos deixado claro a todos que essa é uma
possibilidade viável a quem queira.
Além do folder, a prerrogativa que todos que atendessem as famílias dos
bebês, tanto no momento da matrícula, quanto no processo de conversa inicial com os
professores da turma, deixassem bem claro a importância do aleitamento materno; o
fato de que não precisar “desmamar” para começar no CEI, mito este muito vigente,
infelizmente, no senso comum, visto que, há algumas décadas essa era a
prerrogativa14 para o início da criança no CEI; e iniciar um processo de discussão sobre
os prejuízos da utilização da chupeta, no processo de formação da arcada dentária,
respiração, mastigação, deglutição e fala; e da mamadeira, tanto pelos aspectos
anteriores, quanto pelo processo de “confusão de bicos”, fator gerador do processo de
desmame precoce dos bebês.
Desse modo, ao falarmos com as famílias sobre a problemática da mamadeira
e o nosso incentivo em buscar não ofertá-la em casa, deparamo-nos com um
incoerência institucional: enquanto nosso discurso era um, o edital da empresa
terceirizada que oferece alimentação aos nossos bebês e as nossas crianças, prevê
como utensílio para oferta de líquidos ao bebês, antes do copo de transição, a
mamadeira. Assim, encaminhamos solicitações por e-mail à responsável do setor de
alimentação escolar da DRE JT, que pudesse solicitar à empresa terceirizada “copos
para bebê”, utensílio este usado em todos os hospitais e UTIs neonatais em
substituição a mamadeira, pois nesse copo, o posicionamento da língua do bebê se
assemelha ao posicionamento durante a mamada no peito, favorecendo desse modo,
a manutenção do aleitamento materno.
Apesar da insistência na solicitação, não estávamos
muito esperançosos que a empresa adquirisse esse utensílio,
pois não há previsão alguma no edital para tal. Entretanto, para
nossa surpresa e alegria geral, a empresa terceirizada SHA
adquiriu os copos adequados para que pudéssemos utilizar com
os nossos bebês e dessa forma, podemos afirmar, que no CEI
Thomé, nenhum bebê usa mamadeira.
Conforme relatado, em uma de nossas reuniões formativas, por uma servidora que está no CEI há
mais de vinte anos
14
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A organização dos agrupamentos de crianças:
A organização dos agrupamentos oportuniza a interação de crianças com ou
sem deficiência de diferentes idades em situações e espaços intencionalmente
preparados, no sentido de viabilizar a troca, a diferenciação do “eu e do “outro”, do
coletivo e do individual, favorecendo a construção da identidade, autonomia,
conhecimento e da cultura infantil. Para se desenvolver, portanto, as crianças precisam
aprender com as outras crianças e também com os adultos por meio dos vínculos que
estabelecem (daí surge também o princípio dos agrupamentos mistos presente nas
diretrizes da Rede Municipal de Ensino). Se as aprendizagens acontecem na interação
com as outras pessoas sejam elas adultos ou crianças, elas também dependem dos
recursos de cada criança e dentre os quais podemos destacar a imitação ou o faz de
conta, a linguagem e a apropriação da imagem corporal. Destaca-se a importância dos
espelhos como estímulo ao desenvolvimento da autoestima positiva, da autonomia e,
consequentemente, da construção da identidade.
De acordo com as Portarias SME nºs 8945 e 7852/2017 que tratam da
organização escolar e da formação das turmas/agrupamentos devemos observar a
seguinte proporção:
- Berçário I – 7 crianças / 1 educador;
- Berçário II – 9 crianças / 1 educador;
- Minigrupo I – 12 crianças / 1 educador;
- Minigrupo II – 25 crianças / 1 educador.
Obs: Esta mesma Portaria também prevê a organização de agrupamentos mistos
em nossas turmas de Minigrupo I e II. No caso de Minigrupo I atender a crianças do
Minigrupo II, a proporção adulto/criança permanecerá a mesma, ou seja, 12 crianças /
1 educador. No caso de Minigrupo II atender crianças do Minigrupo I, será observado,
para fins de matrícula, o limite de três crianças para cada agrupamento.
Sobre a formação dos diferentes agrupamentos, damos destaque a manutenção
da alteração de faixa etária proposta inicialmente na portaria de matrícula nº
6811/2015, em seu artigo 24º, e ratificada na Portaria nº 7852/2017, em seu artigo
15º, para formação dos agrupamentos:
Berçário I – para crianças nascidas a partir de 01/04/17 a 31/12/2017 e 2018
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Berçário II – para crianças nascidas nos períodos de 01/04/16 a 31/03/17
Minigrupo I – para crianças nascidas nos períodos de 01/04/2015 a 31/03/2016
Minigrupo II – para crianças nascidas nos períodos de 01/04/2014 a 31/03/2015
Tal formação, conforme discutido coletivamente nesta Unidade Educacional desde
2015, com essa alteração de faixas etárias em todos os agrupamentos, aumentando a
proporcionalidade entre criança e adulto dificulta ao educador uma escuta efetiva das
necessidades das crianças dessa faixa etária, que estão no processo de
desenvolvimento e ampliação de repertório verbal, da compreensão de seu corpo e do
pertencimento a um espaço coletivo, tendo de aprender a dividir os pertences com o
Outro, bem como a atenção dos colegas e da professora. No agrupamento Minigrupo
II, também notamos as mesmas dificuldades, principalmente no que se refere à
proporção adulto x criança, tendo em vista a importância de uma escuta ativa e
qualitativa das necessidades dessas crianças. A fim de ilustrar a diferença de faixa
etária e suas implicações, considerando a organização que tínhamos até o ano de
2014, observe o quadro abaixo:
Nascidos de
janeiro a março

Nascidos de
abril a dezembro

Minigrupo I

18

29

Minigrupo II

18

32

Nota-se com isso, que dezoito bebês que hoje estão em uma turma de
Minigrupo I, poderiam estar, se considerássemos a organização da portaria de
matrícula de 2014, em uma turma de berçário II, com estrutura física de fraldário e
com a proporcionalidade entre criança / educador de 9:1. E, no Minigrupo II, dezoito
crianças também poderiam estar em uma turma de Minigrupo I, com a
proporcionalidade entre criança / educador de 12:1, e não 25: 1, como vivenciam hoje.
Em 2016, com a portaria de matrícula, SME nº 6811/15, que já trazia a
alteração de faixa etária no berçário I, com atendimento das crianças nascidas a partir
de abril/2015, tendo a possibilidade, se houver vaga, de atendermos a crianças que
nasceram no próprio letivo, já sinalizávamos nossa preocupação quanto ao objetivo do
atendimento a ser ofertado às crianças pelos educadores.
Dessa forma, questionamo-nos até que ponto o ingresso ao ambiente
educacional de um bebê menor de seis meses traz benefícios reais a ele, sendo que a
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sua necessidade de cuidados é muito maior. Além disso, considerando que a educação
é um direito inerente da pessoa, precisamos questionar se a permanência desse bebê
com a mãe, até os seis meses, período recomendado pelos pediatras para
amamentação exclusiva, também não é um direito subjetivo, o qual, por meio desta
portaria, estamos “competindo”, sabendo que não o deveríamos. É fato, que muitas
mães precisam trabalhar, bem como quem é autônoma, não vislumbra da licença
maternidade, entretanto, urge revermos as políticas públicas para que a criança tenha
garantido o seu direito de permanecer com a mãe até os seis meses, e,
preferencialmente, em aleitamento materno exclusivo.
Devemos considerar que a SME envidou esforços para que houvesse a garantia
do direito ao aleitamento materno até os seis meses às famílias que assim desejassem,
mas observamos que muitas mães optam pelo término do aleitamento, em vez de
retirar o leite e trazê-lo congelado para a Unidade ou vir até CEI para amamentar.
No entanto, é fato, que a proporcionalidade adulto x criança especificada nas
portarias de organização, são anualmente contestadas pela categoria, por intermédio
dos sindicatos, já que se vislumbra uma possibilidade de diminuição dessa proporção
para que possamos mesmo com a quantidade, trabalharmos com qualidade; porém, a
portaria atual dificultou, novamente, ainda mais esse processo de respeito às
singularidades dos bebês e das crianças. A solicitação desta diminuição é até um dos
indicadores de qualidade da educação infantil, bem como surge como uma Meta no
Plano Municipal de Educação: Assegurar uma relação educando por docente no sistema
municipal de ensino que fortaleça a qualidade social da educação e as condições de trabalho
dos profissionais da educação, porém, ele próprio apresenta-se de forma contraditória,

ao relacionar a diminuição da proporção com o atendimento da demanda, pois a
alteração da proporcionalidade adulto x criança não afetaria de maneira negativa o
atendimento da demanda, podendo até ampliar algumas vagas nas Unidades
Educacionais, entretanto, tal medida, necessitaria de contratação de mais professores.
Assim, relacionar a diminuição da proporção com a demanda é uma falácia e contradiz
o intuito de fortalecer a qualidade social da educação e as condições de trabalho dos
profissionais da educação.
Por fim, ao pensarmos em todos esses processos de discussão e organização de
atendimento dos bebês e das crianças, não podemos deixar de destacar um fato
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inusitado vivido por nós, neste início de ano letivo: a falta de demanda. A princípio
nossa projeção de turmas para 2018, realizada em meados de setembro foi de
2 turmas de berçário I – atendendo a 14 bebês
4 turmas de berçário II – atendendo a 34 bebês e crianças
6 turmas de minigrupo I – atendendo a 71 crianças
2 turmas de minigrupo II – atendendo a 48 crianças
Entretanto, ao efetivarmos os processos de chamada dos familiares para a
matrícula durante o mês de janeiro, observamos que estávamos com uma quantidade
considerável de vagas em aberto nas turmas de minigrupo I: 27. Ao contatarmos o
setor de demanda da DRE Jaçanã Tremembé para verificarmos se estávamos com
algum problema operacional, por essa razão não tínhamos crianças para matricular,
foi-nos informado que, na realidade, não havia mais demanda para esta faixa etária,
provavelmente em decorrência das parcerias estabelecidas pela SME que abriram
novos CEIs na região.
Desse modo, ao analisarmos em conjunto com a DRE JT a demanda local,
verificamos que para berçário I também não havia demanda, sendo a faixa etária de
berçário II a maior no momento. Desse modo, ainda em janeiro deste ano, tivemos de
excluir duas turmas de minigrupo I, remanejando para as outras turmas as crianças
que ali estavam matriculadas e abrir duas turmas de berçário II, passando a atender
então:
2 turmas de berçário I – atendendo a 14 bebês
6 turmas de berçário II – atendendo a 52 bebês e crianças
4 turmas de minigrupo I – atendendo a 48 crianças
2 turmas de minigrupo II – atendendo a 48 crianças
Quiçá, que com as parcerias estabelecidas pela SME, possamos além de
atender a demanda e zerar a fila de espera para uma vaga no CEI, prerrogativa da
gestão, possamos sonhar com uma possibilidade de readequação da proporção adulto
x criança/bebê, a fim de podermos garantir uma melhor qualidade de oferta de
atendimento e educação ao bebê e a criança e de trabalho ao educador.
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Horário individual das professoras: é constituído por duas horas semanais em
local de livre escolha, conforme a lei 16.416 de 02/04/2016. A nosso ver, tal alteração,
considerando que até a publicação da lei as duas horas eram realizadas na Unidade,
representou um prejuízo para o CEI, pois essas duas horas em várias ocasiões foram
utilizadas em momentos de troca com as parceiras do mesma turma do outro período,
bem como com atendimento aos pais com as entrevistas iniciais (nos casos das
matrículas novas ao longo do ano) ou com outros assuntos pertinentes, de interesse
das famílias e/ou professoras. Assim, com base nessa nova organização, o CEI perdeu
um momento único que as professoras tinham para conversar, semanalmente, com as
parceiras, já que nossos bebês e crianças permanecem 10 horas na Unidade e o
diálogo entre os educadores que convivem com eles é primordial para o
desenvolvimento de um trabalho de qualidade. Assim, tais encontros reduziram-se
apenas as reuniões pedagógicas, que acontecem bimestralmente.

Horários de intervalo das professoras: nas turmas de Berçário I, Berçário II e
Minigrupo I, em que as salas são compostas por duas turmas, o horário de intervalo
ocorre em sistema de alternância entre as professoras. Já, nas turmas de Minigrupo II,
esse intervalo ocorre concomitante com o horário de café das crianças, estando elas
sob o cuidado do quadro de apoio, conforme quadro de organização.
Organizações Internas do CEI Thomé

Pensar os ambientes na educação infantil como educadores, é propiciar à criança uma
concepção de constante aprendizado, em que aprendemos com o outro e com os espaços,
previamente planejados e organizados pelos educadores com o intuito de provocar e instigar a
curiosidade e a imaginação, possibilitando tanto a exploração, quanto à ressignificação dos
objetos e suas possibilidades, ampliando as vivências relacionadas às sensações, emoções e
movimentos de nossos bebês e crianças.
Sendo assim, organizamo-nos, quinzenalmente, para que nossos corredores sejam
sempre um ambiente de descoberta e exploração, fazendo com que frequentemente novos
estímulos sensoriais sejam ali instalados para favorecer a pesquisa sensorial de nossos bebês e
crianças.
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Organização inicial
Corredor

Montagem até

Turmas responsáveis

Interno

02/03/18

BI AB e BII CD (manhã)

Externo

02/03/18

BII AB e BII EF (manhã)

Interno

16/03/18

MGI CD e MGI EF (tarde)

Externo

16/03/187

MGII A e MGII B (manhã)

Interno

06/04/2018

BI AB e BII CD (tarde)

Externo

06/04/2018

BII AB e BII EF (tarde)

Interno

20/04/2018

MGI CD e MGI EF (manhã)

Externo

20/04/2018

MGII A e MGII B (tarde)

Março

1ª quinzena

2ª quinzena

Abril

1ª quinzena

2ª quinzena

Lembramos que, é responsabilidade de todos, auxiliar as crianças e os bebês nesse
processo de exploração e descoberta, precavendo possíveis acidentes, bem como
incentivando-as a cuidar e preservar tanto os materiais, quanto os espaços do CEI.
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Reuniões da Equipe Gestora com a Equipe de Apoio
Sabemos da importância e relevância de termos momentos de encontro e conversa
sobre o que está dando certo e o que precisa ser aprimorado no desenvolvimento de
nosso trabalho. Desse modo, organizaremo-nos para garantir reuniões agendadas com
todos, mas tenham a certeza que estamos SEMPRE disponíveis para conversar e
resolver qualquer situação, independentemente de qualquer agendamento prévio.
Reuniões às 2ªs-feiras na sala dos professores das 12h15 às 12h45 – Solicitamos,
gentilmente, aos professores que neste dia e horário optem pela realização de sua
hora atividade em outro local. As reuniões terão início em 19/02/2018. PRESENÇA
OBRIGATÓRIA

Rua Professor Luis Amaral Wagner, 243 – Pedra Branca
Tel: 2231-7168 – e-mail: ceijthome@prefeitura.sp.gov.br
BLOG ceithome.com

CEI Vereador Joaquim Thomé Filho
2018

Organização dos espaços coletivos externo
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Horários de refeição
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Lembramos que há alunos com necessidade de dieta especial. Dessa forma, sempre verifique a
listagem próxima à cozinha com o nome das crianças e o tipo de dieta especial que ela
necessita.
Escala de lavagem dos lençóis

DIA

TURMAS

SEGUNDA-FEIRA
TERÇA-FEIRA
QUARTA-FEIRA
QUINTA-FEIRA
SEXTA-FEIRA

MGII B
BII AB e BII EF
MGII A e BI AB
MGI CD
MGI EF e BII CD
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Empresa de Limpeza Califórnia - Responsáveis pelas salas
Sala 02 - Berçário I AB e fraldário – Priscila
Sala 04 - Berçário II CD – Maria
Sala 01 - Berçário II AB e fraldário – Maria
Sala 03 - Berçário II EF – Naiara
Sala 06 - Minigrupo I CD – Bete
Sala 07 - Minigrupo I EF – Priscila
Sala 05 - Minigrupo II A – Bete
Sala 08 - Minigrupo II B - Naiara

Grupo Interno de Controle da Dengue

Em decorrência da grave crise de saúde existente no país, por conta dos inúmeros casos de
dengue e Zika, principalmente em gestantes, ocasionando, a princípio, sua relação com o
nascimento de bebês com microcefalia, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, por meio
do Decreto nº 56.669/15, estabeleceu que toda Unidade Educacional crie um Grupo Interno de
Controle da Dengue, cujo objetivo, conforme Comunicado nº94 de 18/02/2015 é:
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- vistoriar regularmente as áreas externas e internas da edificação para verificar a presença de
recipientes que possam servir de criadouros para o Aedes Aegypti e, neste caso, adotar ou
providenciar de imediato, práticas capazes de impedir a procriação do mosquito, como a proteção,
destruição, destinação adequada ou a inviabilização dos recipientes;
- distribuir e afixar folhetos informativos nos quadros de aviso do prédio;
- orientar os servidores da unidade sobre as providências para prevenção e eliminação de
criadouros
- adotar todas as providências necessárias para a eliminação definitiva dos criadouros encontrados
nas edificações.
Os membros do Grupo Interno de Controle de Dengue desta Unidade Educacional são:
- Janete Aparecida Alves Nunes Carneiro – agente escolar
- Barbara C. S. D. Lagonegro – diretora de escola
- Sirlei M. S. Rodrigues – agente de apoio
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1) Propostas de trabalho pedagógico voltado à valorização das diferentes culturas e etnias:
A premissa do nosso trabalho é o direito ao pleno desenvolvimento da criança considerando
o contexto de sociedades plurais, multiculturais e diversidades étnicas. Por meio do trabalho
desenvolvido buscamos assegurar a interação respeitosa e positiva com as diferenças sejam elas
étnicas, culturais, religiosas ou de gêneros.
Além disso, no processo de construção do sujeito, trabalhamos as múltiplas linguagens para
desmitificar o preconceito e valorizar as diferenças. Para tanto, em nosso cotidiano, propomos
algumas ações como:
- divulgação dos cursos e palestras que tratam do tema para a formação dos
profissionais da escola
- reuniões de pais, se estendendo para eventos e festas proporcionadas pela escola.
- oficinas de danças e músicas para que os educadores se apropriem das práticas e as
transmitam para as crianças;
- instrumentos musicais para valorizar as culturas;
- bonecas (os) que representam diferentes etnias;
- contação de histórias de origem africana e indígena com e para as crianças;
- reforço que o PEA é um espaço para a desconstrução de ideias e paradigmas.
Estas ações e vivências são oferecidas para todas as crianças/bebês e objetivam a
implementação de políticas que valorizem a diversidade étnica e cultural na educação infantil
rompendo com qualquer forma de preconceito ou exclusão no âmbito escolar, afim de que todas as
crianças possam construir a sua identidade.
Refletindo ainda sobre a diversidade, o CEI Ver. Joaquim Thomé Filho é laico (conforme
determina a legislação em vigor), portanto, acolhemos a todos, mas não propagamos nenhum
credo religioso ou fé. Diante disso, é preciso respeitar as concepções e tradições religiosas das
famílias.
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2) Plano de ação da equipe gestora

Considerações Gerais da equipe
Embasando-se em valores como comprometimento, inovação, integração e respeito, e
considerando os princípios da gestão democrática pautados na valorização dos profissionais da
educação, qualidade de atendimento, parceria entre a escola/família/comunidade, autonomia e
democratização do acesso e permanência das crianças/bebês na Unidade Educacional, propõe-se
como plano de trabalho para a gestão escolar, para este ano letivo:
✓ Desempenhar todas as atribuições dos cargos;
✓ Dar visibilidade ao trabalho desenvolvido no CEI, por meio do blog ceithome.com;
✓ Incentivar a participação da comunidade escolar no Conselho de CEI e APM;
✓ Disponibilizar aos pais o Calendário Escolar para organização dos pais quando da suspensão
de atendimento ;
✓ Revisar o Regimento Escolar e implementar efetivamente as Normas de Convívio
✓ Organizar reuniões periódicas com todos os segmentos, promovendo a articulação entre
todos os segmentos da Unidade Educacional;
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✓ Promover e acompanhar a formação dos professores nos horários coletivos;
✓ (Re) Organizar e avaliar periodicamente as atribuições de cada servidor, visando à melhoria
do atendimento às crianças e a diminuição dos períodos de espera.

Ressalta-se que tais ações serão efetivadas mediante a organização do horário de trabalho da
equipe de forma mista, a fim de que possa acompanhar no decorrer da semana, as rotinas de
funcionamento do trabalho da Unidade tanto pela manhã, quanto à tarde; a efetivação de reuniões
com os diversos segmentos, buscando ouvi-los em suas necessidades e dificuldades, bem como os
orientando em novas formas de ação ou organização; a realização de registro sistemático tanto das
observações, quanto das reflexões e reivindicações levantadas pela equipe escolar; a busca de
decisões coletivas, quanto ao melhor uso dos recursos, financeiros e humanos, tempos e espaços
da Unidade, ouvidas todas as partes e interessados; o acompanhamento diário da rotina
administrativa e pedagógica, a fim de garantir a qualidade de atendimento e de que todas as
documentações bem como legislações sejam acompanhadas e realizadas dentro de seus prazos.
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Plano de Trabalho da Diretora de Escola
Ações

Periodicidade

1. Fazer reuniões com a Equipe de Apoio, objetivando fortalecer a
equipe;

Semanal

1. Avaliar os registros realizados nos livros do CEI como “Ocorrências
com as crianças”, “Ocorrências com servidor”, intervindo e

Mensal

qualificando-os, quando necessário;
2. Avaliar o arquivo de documentos na secretaria relativo aos
servidores, às crianças e bebês e à Unidade intervindo e

Mensal

qualificando-os, quando necessário;
3. Avaliar os registros no semanário e nas fichas de acompanhamento
das crianças intervindo e qualificando-os, quando necessário;

Bimestral

4. Participar das reuniões de Pais

Bimestral

5. “Alimentar” o Blog do CEI

Semanal
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Plano de Trabalho da Assistente de Direção
Ações

Periodicidade

1. Participar ativamente das reuniões com as equipes de
apoio e docentes
2. Organizar e acompanhar as contribuições voluntárias, bem
como suporte à comunidade escolar envolvida
3. Estar à disposição para qualquer atividade de trabalho
auxiliando a Equipe Gestora, inclusive em ausências
4. Participar das reuniões de pais

Semanal / Mensal

Semanal

Diária
Bimestral

5. Acompanhar e organizar o processo de recebimento de
materiais bem

como sua

acomodação

nos

locais

pertinentes. Incentivar o uso consciente de materiais

Semanal

disponíveis e supervisionar os locais de uso comum, a
saber: almoxarifado e sala de brinquedos
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6. Participar ativamente do processo de arquivamento e
organização de documentos

Mensal

Plano de Trabalho da Coordenadora Pedagógica
Ações

Periodicidade

1. Acompanhar a documentação pedagógica, com devolutivas
ao professor no semanário e na ficha individual da criança

Semanal / Quinzenal

com observações e orientações, se for o caso
2. Presenciar as vivências significativas com as crianças, na
presença do professor, tanto na sala da convivência como

Semanal

nos espaços coletivos
3. Pesquisar

materiais

apropriados,

que

instiguem

a

discussão, reflexão dos professores com autores que
enriqueçam o nosso saber para os encontros formativos do

No decorrer do ano
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PEA
4. Acompanhar o registro e frequência dos professores no
PEA
5. Marcar e acompanhar reuniões com os pais, caso o
professor solicite
6. Agendar encontro entre todos os professores da turma, a
fim de discutirem os processos vivenciados
7. Acompanhar as especificidades de cada criança, de acordo
com as devolutivas recebidas pelos professores
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2) Propostas de articulação da instituição com a família e a comunidade
A equipe do CEI Ver. Joaquim Thomé Filho procura garantir o acesso dos pais e comunidade
eliminando quaisquer obstáculos como, por exemplo, não fixando dia ou horário específico para
realizar atendimento ou inscrição de crianças novas. Atendemos o público utilizando recursos e
medidas simples como:
- não temos grade ou vidro separando o guichê da secretaria do público;
- horário flexível durante o período de adaptação da criança, onde também é permitida a presença
dos pais/ responsáveis, no momento da chegada, por um período que antecede o café da manhã
até a criança sentir-se mais tranquila;
- horário de atendimento ao público igual ao de funcionamento CEI– das 7h às 19h;
- nos horários de entrada e saída das crianças, há sempre a presença de um agente escolar e/ ou de
apoio, bem como alguém da equipe gestora;
- o horário de atendimento aos pais/responsáveis/comunidade que desejarem conversar com a
direção ou coordenação é livre, de 2ª a 6ª feira, conforme o horário de trabalho de ambas;
- os pais/ responsáveis/ comunidade são informados da importância do Conselho e da A.P.M. e são
convidados a participar;
- caso a criança tenha consulta médica poderá ter a entrada no CEI após a mesma ou ter a sua saída
antecipada;
- a família, de acordo com as suas necessidades, poderá optar por período parcial de permanência
da criança;
- nos momentos de entrada e saída da criança, os pais/ responsáveis podem entrar na sala e
aproveitar para repassar ou receber informações sobre as mesmas; facilitando assim a
comunicação, estreitando os laços de confiança e acompanhamento do nosso trabalho;
- todas as crianças possuem agenda onde também são realizados relatos sobre as mesmas e/ ou
comunicados do CEI e além desta (agenda), também mantemos a comunicação via e-mail e outros
destaques por meio do Blog.
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h) Plano de implementação da Proposta Curricular

Para a implementação da Proposta Curricular faz-se necessária a clareza da concepção de
criança entendida por toda a equipe de profissionais desta Unidade Educacional.
Com a finalidade de construir coletivamente o Projeto Político Pedagógico ocorreram
discussões em diversos momentos coletivos, dentre eles, Reuniões Pedagógicas, Reuniões de
Conselho de CEI e APM nas quais foram apresentados subsídios teóricos sobre as concepções da/na
Educação Infantil (Anexos Constituição do Conselho e APM).
Os estudos sobre a infância realizados pela antropologia, história social e sociologia
apontam para a seguinte concepção: a infância é uma construção social que não pode estar
desvinculada de outras variáveis como a sociedade, sexo e o pertencimento étnico, onde as
crianças são consideradas como atores na construção de sua vida social e da vida daqueles que a
rodeiam.
A concepção de criança é uma noção historicamente construída e, consequentemente, vem
mudando ao longo dos tempos.
O CEI Ver. Joaquim Thomé Filho considera as crianças (quer com deficiência ou não), como
sujeitos de direitos, socialmente competentes com direito a participação nas escolhas, que
consegue recriar, ressignificar a história individual e social, que vê o mundo com os seus próprios
olhos, capaz de estabelecer múltiplas relações, de produzir cultura do grupo, as culturas infantis,
por meio da expressão e manifestação nas diferentes linguagens e de diferentes modos de agir.
Vemos a criança capaz de construir seus saberes, reproduzindo e criando novas brincadeiras com
novos significados. Portanto, para nós, são cidadãos em processo de desenvolvimento, portadores
das melhores potencialidades da espécie, inteligentes, cuidadosos, animados, em constante busca
de descobertas e relacionamentos gratificantes, “tagarelas”, inquietos, encantadores, fascinantes,
solidários e cooperadores. O CEI Ver. Joaquim Thomé Filho também procura dar visibilidade aos
bebês, pois defendemos que eles são competentes e capazes de interagir entre si desde muito
pequenos.
Seguindo o exposto acima, defendemos a concepção de criança contextualizada em sua
concretude de existência social, cultural e histórica, participante da sociedade e da cultura de seu
tempo e espaço, modificando e sendo modificada por ela.
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Ao assumirmos a responsabilidade do trabalho dentro desta concepção, temos consciência
de que principalmente nós adultos - educadores- devemos responder, provocar e apoiar o
encantamento e a curiosidade das crianças que leva ao conhecimento, a generosidade e a
participação. Portanto, o CEI constitui-se um espaço coletivo e privilegiado de vivência da infância e
contribui para a construção da identidade social e cultural das crianças, fortalecendo o caráter
integrado do cuidar e educar, entendendo que todo cuidado educa e que toda educação cuida.
O CEI não objetiva a antecipação ou preparação para o ensino fundamental na questão de
alfabetizar as crianças nem tampouco a compensação de carências econômico-sociais.
Oportunizamos sim, um espaço coletivo de relações múltiplas entre crianças e adultos, através das
quais é possível ampliar experiências, enfrentar desafios, fomentar a criatividade, a cooperação, a
solidariedade, a autonomia e a cidadania; dano a “voz” e a “vez” das crianças, desde pequenas.
Desse modo, o currículo na Educação Infantil deve ser concebido como o conjunto de
práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que
fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico de modo a
promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 4 anos de idade. O currículo se dá no
espaço e tempo vivido, na relação e interlocução entre as crianças e os adultos, mas também no
tempo da individualidade e da imprevisibilidade dos acontecimentos do cotidiano e para além das
situações planejadas. Desta forma, o currículo carrega o registro do percurso vivido e está
continuamente em ação deixando marcas, aprendizagens e o registro sócio histórico nas memórias
dos seus protagonistas. Enfim, entendemos que o currículo na Educação Infantil deve contemplar
um caráter integrador e construir-se envolvendo todos os atores do processo educativo: famílias,
bebês, crianças e comunidade escolar tendo como o eixo o brincar e a Arte, rompendo com o
caráter prescritivo e homogeneizador.
O perfil do professor na educação infantil deve ser um “observador participativo” que
intervém para oferecer, em cada circunstância, os recursos necessários à atividade infantil, de
forma a desfiar, promover interações, descobertas, despertar a curiosidade, mediar conflitos,
garantir realizações, experimentos, tentativas, promover acesso à cultura, possibilitando que as
crianças construam culturas infantis. Além disso, por meio de nosso PEA, qualificaremos o papel do
professor como Brincante e no brincar com a criança auxilia em seu processo de aprendizagem. O
professor também precisa agir junto à família e comunidade em geral. Também é um dos
construtores do Projeto Político Pedagógico e precisa ter clareza de suas ações e conhecimento
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teórico a respeito de todos os temas pertinentes à infância, em especial sobre o Cuidar X Educar,
consciência de que a Educação é uma prática social, portanto com intencionalidade e princípios a se
considerar como:
1- a criança como a principal protagonista da ação educativa;
2- a indissociabilidade do Cuidar e Educar no fazer pedagógico;
3- considerar a criança como o centro do Projeto Político Pedagógico;
4- possibilitar à criança o acesso aos bens culturais construídos pela humanidade,
considerando-a como sujeito de direitos, portadora de história e construtora das
culturas infantis;
5- reconhecer e valorizar a diversidade cultural das crianças e de suas famílias;
6- dar destaque ao brincar (tema principal no nosso Projeto Especial de Ação – PEA), a
ludicidade e às expressões das crianças na prática pedagógica de construção de todas as
dimensões humanas;
7- considerar a organização do espaço físico e tempo como um dos elementos
fundamentais na construção dessa pedagogia;
8- efetivar propostas que promovam a autonomia e multiplicidade de experiências;
9- possibilitar a integração de diferentes ideias entre os agrupamentos / turmas;
10- estabelecer parcerias de participação para as famílias;
11- estender o “espaço educativo” para além dos muros do CEI.

Princípios Norteadores do CEI
Nas discussões do PEA do ano de 2015, realizamos o estudo e discussão dos Quatro Pilares da
Educação, proposto por Jacques Delors, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a
conviver e aprender a ser. Após várias discussões e reflexões a respeito deste tema, surgiu a ideia
de elaborar um documento que representasse os Pilares que sustentam o CEI Thomé partindo da
realidade da Educação Infantil, especialmente a de nosso CEI, visto que os
quatro pilares proposto por Delors não contemplava, a nosso ver, as
demandas e necessidades por nós vivida. Desta maneira, foi sugerido aos
professores, nos grupos de estudos, que pensassem em uma
representação gráfica que ilustrasse quais são as bases do trabalho
pedagógico no CEI Thomé, pois assim, conseguiríamos ilustrar o nosso
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trabalho a quem quisesse conhecê-lo. O grupo da manhã do PEA, fez a representação coletiva por
meio de uma Árvore, partindo do pressuposto que as raízes representam as bases da criança
composta pela família e escola, o tronco é representado pelo
Brincar que sustenta a proposta da Educação In fantil e por fim os
galhos que representam o s conhecimentos gerados por meio das
brincadeiras e que são dispostos aleatoriamente, sem discriminação
(sendo mais ou menos importantes). Todas essas experiências irão
gerar “frutos” que farão parte do Ser (criança). O período da tarde,
fez duas representações coletivas. A primeira, por meio de uma
Pirâmide, que representasse a base de sustentação do CEI, onde
nela consta diversas palavras que compõe nosso trabalho na Unidade Escolar, sendo que o
resultado de todo esse trabalho desenvolvido é o topo da pirâmide que é o nosso CEI, pois sem
toda essa base representada pela pirâmide, não haveria o CEI Thomé. Já as digitais representam as
marcas de cada um que deixam na Unidade Escolar ao contribuir com o desenvolvimento deste
trabalho.
A segunda, uma Árvore que foi pensado como um elemento que tem vida e várias partes
importantes como a raiz (a base), o tronco, a copa e os frutos. Desta forma a raiz se destaca como a
base para as demais partes, de um trabalho voltado para a escuta da
criança, vivência, ludicidade (brincar), planejamento, experiências e o
cuidar, onde poderemos fundamentar um trabalho que dará frutos que
são aprendizagens significativas para os bebês e crianças. Após esses
processos dos grupos, em Reunião Pedagógica realizada em 04/09/2015,
foram apresentadas as três representações e solicitado que construíssem
uma única representação gráfica de nossas concepções e princípios:
Infância, Bebê, Criança, Educador e Escola bem como as palavras chaves que representam o nosso
CEI, tendo sido elaborado o esboço a seguir.
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Após esse processo, reestruturamos, também, a formatação de nossos planos Anuais, objetivando
torná-los, efetivamente, coerentes com a nossa prática, bem como um documento vivo, passível de
reavaliação constante, conforme apresentaremos em seguida.

Por fim, ressaltamos que para corroborar com nossa caminhada de efetivação de uma
educação pública de qualidade, foi publicado em 05/12/2015 a página 17 no Diário Oficial, a
Deliberação CME nº09/15, aprovada em 10/09/2015, estabelecendo os Padrões Básicos de
Qualidade da Educação Infantil, que traz, em seu primeiro capítulo, no artigo 1º, os princípios
norteadores da qualidade social da Educação Infantil, conforme segue:

I. Observância das características e singularidades de cada região da cidade, na perspectiva dos
sujeitos e suas culturas, a partir de variáveis relacionadas com etnia, raça, religião, condição
socioeconômica, gênero e língua.

II. Relação indissociável entre proposta pedagógica e ambiente educativo, que considerem a
ludicidade, a imaginação, as interações, a corporeidade, em um exercício de liberdade para
construção positiva da identidade das crianças.

III. Explicitação da constituição do ambiente educativo, consideradas as dimensões de tempo,
espaço, e relações e interações (adulto-adulto; adulto-criança e criança-criança), de modo a
promover oportunidades de aprendizagens, mediante o exercício constante da autonomia.
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IV. Realização de trabalho pedagógico pautado pelo respeito aos direitos das crianças e à
indissociabilidade entre o cuidar e o educar, assegurando:

a. Respeito às diferentes maneiras de viver os diferentes períodos da infância, de
acordo com as necessidades, interesses e ritmos individuais;
b. Respeito à diversidade cultural, étnico-racial, religiosa, socioeconômica, de gênero e
linguística;
c. Proteção contra toda e qualquer forma de violência, garantindo o bem-estar, a
participação confiante e a possibilidade de escolha e decisão;
d. Promoção de situações favoráveis para brincadeiras e manifestação de diferentes
formas de expressar a cultura;
e. Promoção de atividades desenvolvidas com liberdade e alegria, favorecedoras da
criatividade, do pensamento, da curiosidade, da investigação;
f. Promoção de múltiplas formas de expressão das crianças em convívio com a
natureza, de modo que desfrutem da vida ao ar livre, aprendam a conhecer o mundo e
a natureza, compreendam as repercussões das ações humanas neste mundo e sejam
incentivadas a atitudes de preservação e respeito à biodiversidade;
g. Efetivação de convívio com adultos sensíveis e disponíveis para as culturas infantis.

Destacamos que além dos planos anuais, nossa documentação pedagógica compõe-se por
diário de classe, plano de trabalho semanal15, ficha individual de acompanhamento das crianças dos
bebês e das crianças16, os projetos de turma, os relatórios descritivos semestrais e o caderno de
bordo.

15

Conforme modelo exemplificado a seguir, compõe-se pelo planejamento das experiências a serem vividas pelos
bebês e pelas crianças durante a semana, com espaço destinado para o processo de reflexão do professor sobre as
experiências desenvolvidas (participação das crianças, preparo do ambiente, o que precisa ser revisto, alterações
efetuadas e suas respectivas justificativas etc), tendo a cada semana um excerto bibliográfico que auxilia no processo
de reflexão do educador
16
Neste documento, espera-se que o educador registre as particulares de cada bebê e criança, destacando seus
avanços, dificuldades e processos de desenvolvimento. Mensalmente, destaca-se neste documento um Direcionamento
da Escuta e do Olhar (DEO), que se refere a um questionamento que auxiliará o educador a focar sua observação.
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Plano Anual 2017/2018
Berçário I
Queremos que nossos
bebês e crianças

Experiências e
vivências

Para isso, o educador
deverá

Queremos que nossos
bebês e Crianças

Construam-se como sujeitos que se emocionam, pensam, imaginam e fabricam coisas.

Propiciar situações que envolvam momentos coletivos em que todas as crianças participem das
mesmas vivências com interações onde todas as crianças ponham a prova seus saberes ou
significações e possam ampliá-las.
Vivenciando as próprias experiências onde o educador possa sondar os estágios do desenvolvimento
de cada bebê.

Por meio da brincadeira, queremos que a criança aprenda a viver, revolucionar suas experiências e
criar cultura.
Aguçar sua curiosidade em explorar e conhecer novos espaços e novas aquisições.

Brincar
Colocar ao alcance da criança brinquedos e materiais adequados para sua idade, e quanto mais
variados mais fácil será estimular as múltiplas capacidade do bebê.
Para isso, o educador
deverá

Possibilitar o contato com materiais não estruturados, elementos da natureza, para que o bebê também
atribua novo significado ao objeto.
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Plano Anual 2017/2018
Berçário I

Interações
criança/criança,
bebê /bebê,
bebê/criança

Queremos que nossos
bebês e crianças

Para isso, o educador
deverá

Ampliem a capacidade de comunicação, interação social e afetividade com respeito. Aprendam a
repartir, expressar-se de modo espontâneo com autonomia.

Promover momentos de socialização com diferentes grupos e até mesmo com seu próprio
agrupamento. Garantir o direito às crianças de se comunicar e interagir, respeitando a
individualidade de cada bebê.
119

Queremos que nossos
bebês e crianças

Interações
adulto / criança
e bebê

Para isso, o educador
deverá

Criem vínculos afetivos, fazendo interações, ampliando suas potencialidades, construindo sua
identidade a medida que amplie seu processo de socialização.

Fazer intervenções, alimentar nas crianças novos desejos, necessidades e interesses pelo
conhecimento. Contribuindo nas transformações necessárias, no sentido de tornar a criança um
cidadão consciente.
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Plano Anual 2017/2018
Berçário I

Interações
criança e bebê /
ambiente

Queremos que nossos
bebês e crianças

Para isso, o educador
deverá

Sejam instigadas a desenvolver à curiosidade investigativa de conhecer e interagir com o ambiente e
sintam-se acolhidas e seguras.

Propor experiências educativas, seguras, afetivas e estimulantes que abranjam os vários espaços do
CEI.
120

Queremos que nossos
bebês e crianças

Construam noções e conceitos à medida que agem, observam e relacionam seu corpo, objetos,
espaços e tempo.

Autonomia /
Cuidado consigo
Para isso, o educador
deverá

Propor situações desafiadoras para que a criança amplie seu conhecimento, demonstrando
confiança e segurança em suas atitudes.
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Plano Anual 2017/2018
Berçário I

Cuidado com o
outro

Queremos que nossos
bebês e crianças

Para isso, o educador
deverá

Desenvolvam o afeto e a empatia ao lidar com seus colegas.

Mediar conflitos estreitando as relações humanas, propondo respeito à expressão individual.
121

Queremos que nossos
bebês e crianças

Cuidado com o
ambiente
Para isso, o educador
deverá

Desenvolvam a consciência de pertencimento ao meio, podendo assim: respeitar, preservar e
cuidar.

Propor situações de contato com o meio para que o bebê se perceba como parte dele.
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Plano Anual 2017/2018
Berçário I

Queremos que nossos
bebês e crianças

Sejam motivadas com respeito às diferenças de seus pares e que construam uma consciência de
coletividade.

Convivência
Para isso, o educador
deverá

Estimular o contato com diferentes grupos, respeitando regras em um ambiente coletivo.

122
Queremos que nossos
bebês e crianças

Identidade

Para isso, o educador
deverá

Construam uma imagem positiva de si, valorizando suas origens
interculturalismo.

e cultura, ampliando-a ao

Proporcionar diferentes situações nas quais tenham bastante oportunidades de escolhas,
exercitando a autonomia, conhecendo as próprias necessidades, preferências e desejos ligados à
construção do conhecimento e do relacionamento interpessoal.
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Plano Anual 2017/2018
Berçário I

Queremos que nossos
bebês e crianças

Descubram-se capazes, importantes, autoconfiantes e seguras com consciência de si mesma e de
suas possibilidades.

Escuta
Para isso, o educador
deverá

Ter uma escuta ativa, observando e replanejando sua prática, identificando e atendendo às
necessidades dos bebês.
123

Queremos que nossos
bebês e crianças

Recursos
midiáticos e
tecnológicos

Para isso, o educador
deverá

Familiarizem com as múltiplas formas de acesso às tecnologias ampliando os sentidos.

Utilizar os recursos de forma a diversificar as vivências dos bebês.
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Plano Anual 2017/2018
Berçário I

Queremos que nossos
bebês e crianças

Ampliem a capacidade de coordenação sensório-motora, reconhecendo seus limites, elementos e
unidade do próprio corpo ampliando a consciência corporal.
Contato com a natureza e elementos sonoros.

AMBIENTES EDUCADORES

PARQUE MAIOR
Para isso, o educador
deverá

Queremos que nossos
bebês e crianças
PARQUE
MENOR

Permitir escolhas e prevenir possíveis acidentes.
Ampliem a capacidade de coordenação sensório-motora, reconhecendo seus limites, elementos e
unidade do próprio corpo ampliando a consciência corporal.
Contato com a natureza e elementos sonoros.

Para isso, o educador
deverá
Queremos que nossos
bebês e crianças
TANQUE DE
AREIA

Acompanhar o ritmo do bebê e suas curiosidades.

Para isso, o educador
deverá

Acompanhar o ritmo do bebê e suas curiosidades.
Permitir escolhas e prevenir possíveis acidentes.
Estejam livres para explorar e mostrar sua cultura com relação ao construir com a areia e sua relação com o
elemento.
Proporcionar o contato, motivar o manuseio, incentivar a criatividade e respeitar a aceitação de manipular ou
não a areia.
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Plano Anual 2017/2018
Berçário I

AMBIENTES EDUCADORES

Queremos que nossos
bebês e crianças

SOLÁRIO AZUL

Para isso, o educador
deverá

Queremos que nossos
bebês e crianças

SOLÁRIO
MENOR

Dar ênfase nas possibilidades de descobertas com atividades lúdicas.
Ter encontro com os pares de idades diferentes.

Propiciar experiências que ampliem movimentos corporais, olhares, lateralidade, coordenação
motora, noção de espaço e criatividade por meio do contato com o meio social.

Dar ênfase nas possibilidades de descobertas com atividades lúdicas, através de cores, texturas e
sensações diversificadas.

Proporcionar atividades com foco mais dirigido, pensando o espaço potencializador das
aprendizagens.
Para isso, o educador
deverá
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AMBIENTES EDUCADORES

Queremos que nossos
bebês e crianças

Criar novas formas de comportamento e novos significados a partir da interação com diferentes idades.

PÁTIO COBERTO
Para isso, o educador
deverá

Proporcionar momentos de experiências e vivências significativas.

Queremos que nossos
bebês e crianças
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Que o local seja reconhecido como ambiente coletivo de higiene pessoal.

BANHEIROS
Para isso, o educador
deverá

Estimular a autonomia com relação aos cuidados de si e estimular o cuidado ao ambiente.
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Ter contato com os diferentes alimentos da nossa e de outras culturas.
Queremos que nossos
bebês e crianças

Estimular o cuidado com o ambiente coletivo. Aguçar os sentidos por meio do contato com
diferentes sensações.
Estimular alimentação saudável.

REFEITÓRIO

AMBIENTES EDUCADORES

Autonomia para se alimentar.

Para isso, o educador
deverá

Possibilitar a exploração e a experimentação de uma gama de sensações e descobertas.
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Queremos que nossos
bebês e crianças

Permitir que o bebê seja acolhido de forma respeitosa, afetuosa e agradável, incorporando nas
vivências os conhecimentos prévios do bebê.

Para isso, o educador
deverá

Respeitar a singularidade, organizar o espaço com atividades lúdicas que assessorem à criança/bebê
em seu desenvolvimento pleno, nos aspectos cognitivos, sociais, afetivos e motores.

SALA DE
CONVIVÊNCIA
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Espera-se que o educador

Documentação
Pedagógica:
avaliando e
revendo os
percursos de
aprendizagens

Plano de trabalho
semanal

Planeje a intencionalidade das atividades a serem realizadas com os bebês, tanto as livres
quanto as dirigidas.

Caderno de bordo

Escreva os acontecimentos relevantes do cotidiano, para que as professoras do outro
turno fiquem cientes dos assuntos.

Diário de Classe

Atualize diariamente a frequência e a síntese do trabalho desenvolvido.

Registros fotográficos e
audiovisuais

Utilize os materiais de registro como portifólio para visualizações e reflexão do trabalho
desenvolvido.

Ficha de
acompanhamento da
criança

Anote o que considerar importante sobre todos os aspectos do desenvolvimento global
dos bebês

Resumir as fichas de acompanhamento para transportar os dados para o relatório
descritivo de forma objetiva.
Relatório descritivo

Utilizar as fichas de acompanhamento como dados de base, com uma linguagem de fácil
entendimento para a família, relatando os marcos do desenvolvimento durante os
semestre.
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Desenvolvam sua autonomia.
Socializem-se com todos ao seu redor.
Queremos que nossos
bebês e crianças

Descubram e explorem aquilo que os cercam.
Amadureçam suas emoções e sentimentos.

Experiências e
vivências

Trabalhar de forma lúdica, aprimorando as questões de valores.
Para isso, o educador
deverá

Conscientizar-se que somos exemplo, atentas a falas e escutas
Escutar a criança na sua expressividade e oralidade.
Incentivar iniciativas do cuidado de si e do outro.
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Desenvolvam suas coordenações motoras amplas e finas.

Brincar

Queremos que nossos
bebês e Crianças

Estimulem sua imaginação representando seu mundo de faz de conta.
Estruturem as experiências que vão nortear seu desenvolvimento ao longo do tempo
Tenham liberdade e sintam-se confortáveis para fazerem suas escolhas.

Para isso, o educador
deverá

Propor projetos, sequências didáticas que contemplem diversas brincadeiras e modos de brincar.
Criar um ambiente seguro e acolhedor
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Propor materiais e brincadeiras que estimulem e despertem a curiosidade, assim como o interesse
dos bebês e das crianças.

Socializem-se.
Queremos que nossos
bebês e crianças

Aprendam a conviver e cuidar do outro.
Estabeleçam relações de respeito e afetividade.
Sejam capazes de colocar em prática os valores trabalhados em nosso dia a dia, como: empatia,
amor, amizade e solidariedade.

Interações
criança/criança,
bebê /bebê,
bebê/criança

Proporcionar atividades em que envolvam diferentes faixa etária nesses momentos.
Para isso, o educador
deverá

Propor rodas de conversa para estabelecer combinados e reforçar atitudes positivas.
Procurar conviver em harmonia, tanto com os adultos, quanto com os bebês e as crianças.
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Interações
adulto / criança
e bebê

Queremos que nossos
bebês e crianças

Desenvolvam vínculos de afetividade, segurança e confiança e respeito.

Atentar-se a escuta das crianças e suas necessidades e anseio, criando esses momentos de vínculo.
Para isso, o educador
deverá

Estimular os bebês e crianças conversando e interagindo com elas nos mais variados momentos,
como trocas, refeições, atividades, brincadeiras e outros.
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Interações
criança e bebê /
ambiente

Queremos que nossos
bebês e crianças

Para isso, o educador
deverá

Sintam-se afetivamente acolhidas e felizes com todos que convive nos espaços do CEI.
Conheçam e explorem os variados espaços e ambientes do CEI.

Preparar os ambientes, tornando-os atraentes e acolhedores.
Propor momentos de interações com outros educadores, ampliando as vivências para além da sala
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de convivência, permitindo e possibilitando estabelecer novas relações.
Tenham percepções sobre o próprio corpo, reconhecendo-se.
Queremos que nossos
bebês e crianças

Tenham percepções sobre o próprio corpo, reconhecendo-se.
Identifiquem seus pertences.
Alimente-se com autonomia, apreciando os alimentos.

Autonomia /
Cuidado consigo

Promover experiências que propiciem as percepções sobre seu corpo.
Para isso, o educador
deverá

Preparar um ambiente onde eles tenham fácil compreensão de seus pertences.
Orientar sobre a alimentação saudável e modo correto de se alimentar.

Aprendam a lidar com suas emoções, criando vínculos de afetividade com todos ao seu redor.

Cuidado com o
outro

Queremos que nossos
bebês e crianças
Para isso, o educador
deverá

Potencializem e aprimorem suas relações de cuidado, solidariedade e carinho com seus pares e
todos que o cercam.
Propor interações com outros agrupamentos, proporcionando vivências e estabelecendo diálogos.
Estimular e propor gestos de carinho e afeto com seus pares.
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Saibam apreciar e utilizar os diferentes ambientes com zelo, desfrutando das diversas experiências
que o mesmo oferecem.
Queremos que nossos
bebês e crianças

Se apropriem de noções de cuidado e conservação pelos ambientes, materiais e espaços.

Adequar os espaços de acordo com a faixa etária e os interesses das crianças.

Cuidado com o
ambiente

Proporcionar atividades que contemplem as diversas experiências que podem ser vividas no
ambiente.
Para isso, o educador
deverá

Estimular e conversar para que tenham cuidado e zelo pelos espaços, materiais e ambientes.
Atentar-se aos materiais e objetos expostos e ofertados aos bebês e crianças, zelando por sua
segurança.

Queremos que nossos
bebês e crianças

Convivam de maneira harmoniosa, respeitosa e afetuosa.
Sintam-se pertencentes ao espaço e integrado no grupo
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Servir com referência com gestos e atitudes que reforcem suas palavras.

Convivência

Para isso, o educador
deverá

Tornar os momentos em grupo o mais harmonioso e afetuoso possível, tendo um olhar diagnóstico
da nossa realidade.
Estar atento às concepções que as famílias tem das crianças e formar um grupo de trabalho coerente
com nossos princípios e o deles.

Identifique-se como um ser único e capaz, parte integrante de uma sociedade.
Queremos que nossos
bebês e crianças

Aprendam a nomear papéis sociais.
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Identidade
Para isso, o educador
deverá

Escuta

Queremos que nossos
bebês e crianças

Realizar tratamento pessoal, nomeando e personalizando suas ações e atividades.
Intervir na realidade local para potencializar a construção de conhecimentos junto aos familiares.

Sintam-se compreendidos e atendidos em suas necessidades e preferências.
Sintam-se á vontade para expressar seus sentimentos, vontades e preferências.
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Compor eixos de trabalho que configurem caminhos além das expectativas únicas do professor.
Para isso, o educador
deverá

Queremos que nossos
bebês e crianças

AMBIE
NTES
EDUCA
DORES

Recursos
midiáticos e
tecnológicos

PARQUE MAIOR

Estar sempre atento as manifestações orais, atitudinais e expressões das crianças/bebês.
Agir com empatia, deixando os bebês à vontade para se expressarem do jeito que acharem melhor.

Reconheçam a função social de cada aparelho e como se estabelecem dentro da rotina do CEI.
Expressem suas preferências de músicas, desenhos e/ou clipes musicais.

Narrar e explicar a função dos aparelhos tecnológicos no decorrer dos momentos de sua utilização.
Para isso, o educador
deverá

Queremos que nossos
bebês e crianças

Se apropriar desses recursos e ferramentas, buscando compreender e manipular alguns desses
recursos, bem como superar suas curiosidades e dificuldades.

Explorem, observem, mexam e descubram todos os recursos disponíveis, utilizando-os com
segurança e possam também inventar novas brincadeiras.
Ampliem sua noção corporal, coordenação e equilíbrio.
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Observar atentamente o brincar, traçando metas, revendo metodologias e prevendo novas
possibilidades.
Para isso, o educador
deverá

Instigar e orientar as atividades de movimentos variados e participar efetivamente dos momentos
de descoberta.
Estimular novas descobertas, elogiando e incentivando.
Utilizem o corredor lateral para eventos como jogos, corridas, faz de conta e o que a imaginação
mandar.

Queremos que nossos
bebês e crianças
PARQUE
MENOR

Explorem, observem, mexam, e descubram todos os recursos disponíveis,, utilizando-os com
segurança.
Ampliem sua noção corporal, coordenação e equilíbrio.

Para isso, o educador
deverá

Observar atentamente o brincar, traçando metas, revendo metodologias e prevendo novas
possibilidades.
Instigar as atividades de movimentos variados e participar efetivamente dos momentos de descobertas.

TANQUE DE

Relaxar e tonificar o tônus muscular;
Desenvolver o tato;
Queremos que nossos
Conhecer materiais e texturas diferentes, imprimam suas marcas e exercitem sua criatividade
bebês e crianças
enquanto brincam.
Se divirtam e explorem com segurança e cuidado com o outro.
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AREIA

Instigar e propiciar momentos de atividades com recursos, objetos para estimular esta vivência com
segurança.
Para isso, o educador
deverá

Tenham liberdade de movimento, inventando novas brincadeiras a partir de propostas iniciais.
Queremos que nossos
bebês e crianças

Socializem e interajam com alegria e afetuosidade.
Descubram novas possibilidades e brincadeiras.
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SOLÁRIO AZUL

Dispor de diferentes materiais/brinquedos.
Deverá estar aberto as novas possibilidades que as crianças trazem como protagonista nos
momentos de vivências.
Para isso, o educador
deverá

SOLÁRIO
MENOR

Propor momentos de observação do tempo e espaço (clima, iluminação, paisagem...)

Tenham liberdade de movimento, inventando novas possibilidades de brincadeiras a partir das
Queremos que nossos
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bebês e crianças

propostas iniciais.
Realizar tratamento pessoal, nomeando e personalizando suas ações e atividades.

Para isso, o educador
deverá

Deverá estar aberto ás novas possibilidades que as crianças trazem como protagonista dos
momentos de vivência.

Interagir sua noção espacial, explorando os espaços e as possibilidades de locomoção.
Queremos que nossos
bebês e crianças

Apreciem o entorno escolar.
Criem brincadeiras que não necessitem exclusivamente de outros recursos e/ou brinquedos.
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PÁTIO COBERTO

Propor momentos de interação com ou sem obstáculos e/ou brinquedos.
Para isso, o educador
deverá

Ampliar o parque sonoro.
Utilizar materiais não estruturados ( tecidos, elásticos...)

Compreendam a função e utilização do espaço.
BANHEIROS

Queremos que nossos
bebês e crianças

Tenham momentos de afetividade nos horários de troca.
Desenvolvam noções de higiene.

Rua Professor Luis Amaral Wagner, 243 – Pedra Branca
Tel: 2231-7168 – e-mail: ceijthome@prefeitura.sp.gov.br
BLOG ceithome.com

CEI Vereador Joaquim Thomé Filho

Plano Anual 2017 / 2018
Berçário II
Interagir com a criança, explicando como será realizada sua higienização neste espaço,
estabelecendo vínculos de cuidado e afeto.
Para isso, o educador
deverá

Orientar sobre o zelo e evitar desperdício de materiais.
Orientar sobre o espaço e sua utilização, como uso das torneiras, lavar e secar as mãos.
Compreendam a função e utilização do espaço.

Queremos que nossos
bebês e crianças
REFEITÓRIO

Percebam o momento de alimentação e sua importância.
Aprendam a se portar corretamente à mesa.
Compreendam a multifuncionalidade do espaço, e sintam-se a vontade no ambiente.
Ampliar as possibilidades de utilização em momentos e propostas diversas.

Para isso, o educador
deverá

Conversar com as crianças sobre as diversas funções do espaço e como se portarem em cada
situação e ampilar sua decoração.
Explorem materiais e outros objetos dispostos ao alcance deles.

SALA DE
CONVIVÊNCIA

Queremos que nossos
bebês e crianças

Apropriem-se da sala de convivência como espaço para que vivam novas e diferentes experiências.

Para isso, o educador
deverá

Propiciar um ambiente atrativo e acolhedor.Estar atento á escuta das crianças, criando e recriando
os ambientes de acordo com as preferências

Sintam-se seguros e confortáveis, desfrutando de todas as possibilidades e experiências que os
professores oferecem na sala de convivência.
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Espera-se que o educador
Plano de Trabalho
semanal

Planeje e registre suas atividades e observações de acordo com seu projeto e a escuta
diária das crianças. Reflita sobre práticas, situações, atividades propostas e postura.
Comunique toda e qualquer ocorrência, bem como os fatos marcantes do dia e as faltas
dos alunos, saída antecipada para auxiliar no registro do diário de classe.

Documentação
Pedagógica:
avaliando e
revendo os
percursos de
aprendizagens

Caderno de bordo

Garanta a comunicação entre os turnos.
Utilize essa ferramenta como um facilitador e histórico de ocorrências.
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Registre a freqüência diária dos alunos, bem como os motivos que garantam as faltas e
atividades desenvolvidas.
Atualize as informações de entrada e/ou saída dos alunos.

Diário de Classe

Registre atividades diariamente.

Registros fotográficos e
audiovisuais

Registrar as atividades e momentos marcantes do grupo, discernindo qual o recurso mais
apropriado.
Enriquecer o relatório semestral e promover a divulgação do blog/agenda.
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Ficha de
acompanhamento da
criança

Observe e registre momentos relevantes do desenvolvimento, bem como bem como
características, preferências, avanços e dificuldades.
Utilize, se necessário, como suporte para confecção dos relatórios semestrais.

Contemple o desenvolvimento das crianças, considerando todos os documentos sobre
eles, vivências e conhecimento prévio.
Relatório descritivo

Aponte principais características, preferências, particularidades, conquistas, avanços,
pontos marcantes, onde as dificuldades ou questões negativas tenham enfoque menor,
evitando rótulos ou termos pejorativos.
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Interagem com diferentes faixas etárias.
Queremos que nossos
bebês e crianças

Experiências e
vivências

Desenvolvam de maneira integral, social, cognitiva e motora.
Saibam se expressar.
Respeitem os colegas.
Favorecer iniciativas do cuidado de si e do outro.

Para isso, o educador
deverá

Queremos que nossos
bebês e Crianças

Brincar

Propor situações em que explorem os espaços e suas habilidades motoras, assim como as interações
com adultos, crianças e bebês.
Ampliem vivências e experiências.
Desenvolvam a criatividade, imaginação e o conhecimento de si, do outro e do ambiente.
Observar e registrar como as crianças se organizam no grupo e suas competências nas brincadeiras.

Para isso, o educador
deverá

Mediar situações em que favoreçam as interações e o respeito.
Provocar e propor brincadeiras criativas e significativas.
Potencializar a sua capacidade para imaginar e fantasiar.
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Interações
criança/criança,
bebê/criança

Estabeleça vínculos com seus pares.
Queremos que nossos
bebês e crianças

Respeite e valorize o outro e a si mesmo.

Proporcionar momentos de convivência com as diferentes idades.
Para isso, o educador
deverá

Estimular situações de diálogo e comunicação.

Estabeleça vínculos de respeito e afetividade.
Queremos que nossos
bebês e crianças

Interações
adulto / criança
e bebê

Respeite e valorize o outro e a si mesmo.
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Considerar sentimentos e opiniões da criança.
Estimular situações de diálogo e comunicação.
Para isso, o educador
deverá
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Interações
criança e bebê /
ambiente

Explorem com autonomia e segurança os diferentes espaços do CEI.
Queremos que nossos
bebês e crianças

Organizar os espaços de maneira segura e acolhedora.
Para isso, o educador
deverá

Interessem pelo seu próprio corpo e suas partes. (reconhecer-se)
Queremos que nossos
bebês e crianças

Autonomia /
Cuidado consigo

Progressiva autonomia nas práticas de higiene.
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Oferecer um ambiente seguro e adequado para que a criança possa ter autonomia em satisfazer
suas necessidades e realizar sua higiene.
Para isso, o educador
deverá

Respeitar o ritmo e tempo da criança.
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Considere sentimentos e opiniões.
Coopere, solidarize-se com os companheiros.

Cuidado com o
outro

Queremos que nossos
bebês e crianças

Exercite os papéis de cuidar dos colegas.
Participe de jogos interativos com o grupo.
Comunique-se com diferentes parceiros
Aproprie-se de regras de convívio.

Para isso, o educador
deverá

Queremos que nossos
bebês e crianças

Cuidado com o
ambiente

Criar um ambiente que garanta ao lado do conforto e da segurança física:a segurança psicológica e o
acompanhamento e estimulação para que explorem o ambiente.
Planejar situações que ofereçam à criança o acolhimento, a comunicação, atenção, estímulo e
desafio.
Aprender a organizar o ambiente de maneira adequada.
Saber utilizar a água e a energia elétrica sem desperdício.
Criar espaços atraentes e com materiais que possibilitam às crianças explorar o entorno, interagir
com diferentes pares.

Para isso, o educador
deverá

Oportunizar situações desafiadoras.
Organizar ambientes de forma confortável e orientadora das ações infantis que favoreçam: o
desenvolvimento da autonomia nas suas escolhas e a participação delas em várias atividades em um
mesmo dia.

Rua Professor Luis Amaral Wagner, 243 – Pedra Branca
Tel: 2231-7168 – e-mail: ceijthome@prefeitura.sp.gov.br
BLOG ceithome.com

145

CEI Vereador Joaquim Thomé Filho

Plano Anual 2017 / 2018
Minigrupo I
Estabeleçam vínculos com seus pares.
Queremos que nossos
bebês e crianças

Respeitem e valorizem o outro e a si mesmo.
Saibam entender seus sentimentos e consigam resolver os conflitos.
Colaborem com os diversos momentos da rotina.

Convivência

Considerar sentimentos e opiniões da criança.
Para isso, o educador
deverá

Ter uma escuta atenta e mediar diversas situações.
Manter uma rotina que ofereça as crianças um entorno de segurança e confiança, que
gradativamente permita que elas se desenvolvam de maneira mais independente.
Reconheçam a si mesmo como sujeito.
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Expressem suas opiniões.
Queremos que nossos
bebês e crianças

Construam sentimento de pertencimento.
Sejam autônomos em suas escolhas.
Conheçam o próprio corpo, movimentos, expressões e sentimentos.

Identidade

Ajudar as crianças a superar estereótipos e preconceitos.
Para isso, o educador
deverá

Valorizar e acreditar no que as crianças fazem e suas potencialidades.
Promover elementos da identidade cultural, regional e familiar das crianças.
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Minigrupo I

Queremos que nossos
bebês e crianças

Expressem suas necessidades, sentimentos e desejos.
Utilize a linguagem verbal para comunicar-se com o outro.
Amplie gradativamente seu repertório verbal.

Escuta
Para isso, o educador
deverá

Ter uma escuta atenta e mediar diversas situações.
Valorizar o processo individual de cada criança,.
Ser facilitador da aprendizagem e da construção de combinados com as crianças.
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Queremos que nossos
bebês e crianças

Ampliem seus conhecimentos sobre o mundo.
Expressem-se através da linguagem musical e corporal.

Recursos
midiáticos e
tecnológicos

Utilizar a mídia como uma ferramenta pedagógica, explorando o aspecto lúdico.
Para isso, o educador
deverá

Apresentar um desenho, filme, contar a mesma história num livro, trabalhar com recortes e
colagens.
Possibilitar experiências variadas com as diversas linguagens.
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Minigrupo I
Explorem a natureza.
Queremos que nossos
bebês e crianças

Aprimorem a capacidade motora.
Trabalhem a colaboração, socialização, interação e desafios corporais.

AMBIENTES EDUCADORES

PARQUE MAIOR

Criar situações que envolvam momentos coletivos em que todas as crianças participem da mesma
Para isso, o educador
deverá

vivência.
Garantir oportunidade para as crianças brincarem de forma livre.
Faça a mediação dos conflitos.
Aprimorem a capacidade motora.

PARQUE
MENOR

TANQUE DE
AREIA

Queremos que nossos
bebês e crianças

Explorem a natureza.
Ampliem suas vivências e desafios corporais.

Para isso, o educador
deverá

Apresentar uma sequência de atividades com desafios de ajudar a conhecer melhor o próprio corpo:
escorregar, descer escadas e girar.

Queremos que nossos
bebês e crianças

Exploração tátil do ambiente. Construção e desconstrução da brincadeira. Colaborem e se
socializem.

Para isso, o educador
deverá

Proporcionar experiência coletiva, com utensílios para a exploração e construção das brincadeiras na
areia que possam ser desconstruídas e reinventadas.
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Minigrupo I
Ampliem competências motoras.
Queremos que nossos
bebês e crianças

Explorem seu próprio corpo.

AMBIENTES EDUCADORES

Expressem-se e interajam com os colegas.

SOLÁRIO AZUL

Para isso, o educador
deverá

Queremos que nossos
bebês e crianças

Organizar brincadeiras que contribuam na apreensão de regras e cooperação.
Compartilhar brincadeiras, brinquedos e/ou jogos com a criança.

Manipulem e explorem diferentes objetos.
Estimulem o raciocínio, criatividade, reflexão, autonomia e afetividade.
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Estar aberto às novas possibilidades que as crianças trazem como protagonista dos momentos de
vivência.

SOLÁRIO
MENOR
Para isso, o educador
deverá
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Minigrupo I
Exercitam a capacidade de expressão através de diversas atividades de artes.
Queremos que nossos
bebês e crianças

Brinquem de forma livre ou dirigida.

AMBIENTES EDUCADORES

Interajam com os companheiros de diferentes idades.

PÁTIO COBERTO
Para isso, o educador
deverá

Criar um espaço externo desafiador com diversos ambientes e diferentes estímulos ao
desenvolvimento sensório-motor.
Estimular o faz de conta com materiais diversos.
Proporcionar pinturas no chão e azulejos.
Brincar de forma livre e atividades diversificadas.

Queremos que nossos
bebês e crianças

Criem hábitos de higiene, momentos de aprendizado e tomada da consciência do próprio corpo.

Para isso, o educador
deverá

Planejar para garantir um ambiente limpo e organizado que contribua para que os momentos de
rotina das crianças resultem em saúde e aprendizagens do autocuidado.

BANHEIROS
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Minigrupo I
Criem hábitos saudáveis à mesa.
Queremos que nossos
bebês e crianças

Adquirem autonomia para alimentar-se.
Aprimorem à socialização, cidadania e autonomia.

AMBIENTES EDUCADORES

REFEITÓRIO
Para isso, o educador
deverá

Estimular a autonomia das crianças.
Incentivar a comer com a colher, favorecendo a capacidade motora.

Queremos que nossos
bebês e crianças

Possam imitar, fantasiar e simular acontecimentos.
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Ampliem o repertório de palavras, cantigas, jogos e brincadeiras.

SALA DE
CONVIVÊNCIA

Organizar a sala de convivência em cantos de atividades diversificadas.
Para isso, o educador
deverá

Propor atividades que estimulem a autonomia e o raciocínio.
Fornecer objetos e materiais necessários à expressão nas diferentes linguagens.
Proporcionar acessibilidade aos CDs de música, livros e outros portadores de escuta.
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Minigrupo I
Espera-se que o educador
Planeje atividades lúdicas baseadas na escuta das crianças, que instigue o
desenvolvimento de suas habilidades e posteriormente os registros das observações,
ações e participação das crianças, sendo que fundamental para a avaliação e reflexão da
prática pedagógica do professor.

Plano de trabalho
semanal

Documentação
Pedagógica:
avaliando e
revendo os
percursos de
aprendizagens

Transcreva as ocorrências com as crianças de forma clara e organizada, incluindo
informações obtidas com a família na agenda ou pessoalmente.

Caderno de bordo

Descreva situações e citações das crianças que sejam importantes.
Atualize diariamente.
Diário de Classe

Mantenha organizado, sem rasuras.
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Faça o acompanhamento das faltas e justificativas.
Registros fotográficos e
audiovisuais

Registre os momentos da rotina por meio de fotografias e vídeos para posteriores
avaliação das interações e da sua prática pedagógica.

Ficha de
acompanhamento da
criança

Registre informações das crianças sobre seu processo de desenvolvimento, participação e
contribuição nas atividades pedagógicas. Informações sobre a família e suas relações, e da
saúde que possam interferir nas suas vivências no CEI.

Relatório descritivo

Relate o desenvolvimento da criança, seus avanços e regressos com relação as vivências
pedagógicas. Redija de forma clara, evitando termos técnicos, pois será lido pelos pais
e/ou responsáveis.

Rua Professor Luis Amaral Wagner, 243 – Pedra Branca
Tel: 2231-7168 – e-mail: ceijthome@prefeitura.sp.gov.br
BLOG ceithome.com

CEI Vereador Joaquim Thomé Filho

Plano Anual 2017 / 2018
Minigrupo II

Queremos que nossos
bebês e crianças

Experiências e
vivências

Para isso, as(os)
educadoras(os)
deverão

Explorarem o máximo de experiências em que possam investigar, criar e recriar novas ações.

Proporcionar inúmeras atividades com materiais diversificados, em diferentes espaços, garantindo a
interação com as crianças de outros agrupamentos, levando em consideração o PPP.

153
Queremos que nossos
bebês e crianças

Explorem diferentes tipos de brincadeiras e brinquedos para que possam criar e recriá-los,
estimulando o imaginário infantil por meio do lúdico.

Para isso, as(os)
educadoras(os)
deverão

Estimular a interação social, o respeito pelas regras e a apropriação da própria cultura em que vive,
ressignificando esses elementos.

Brincar
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Minigrupo II

Interações
criança/criança,
bebê/criança

Queremos que nossos
bebês e crianças

Para isso, as(os)
educadoras(os)
deverão

Estabeleçam relações e interações com o outro em diferentes espaços.

Propiciar brincadeiras e projetos coletivos de socialização com as diferentes faixas etárias.
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Interações
adulto / criança
e bebê

Queremos que nossos
bebês e crianças

Estabeleçam relações de respeito, assegurando a liberdade de expressão para uma convivência
saudável.

Para isso, as(os)
educadoras(os)
deverão

Levar em consideração as experiências e vivências que as crianças trazem para o ambiente
educacional.
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Minigrupo II

Queremos que nossos
bebês e crianças

Interações
criança e bebê /
ambiente

Conheçam, reconheçam e explorem os ambientes do CEI.
Ajudem na organização dos espaços.
Cuidem e preservem esses ambientes.

Para isso, as(os)
educadoras(os)
deverão

Apresentar e garantir o acesso aos ambientes do CEI.
Orientar sobre os cuidados que as crianças devem tomar em relação aos espaços, a organização e
preservação do mesmo.
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Queremos que nossos
bebês e crianças

Autonomia /
Cuidado consigo

Para isso, as(os)
educadoras(os)
deverão

Tenham autonomia em relação a higiene pessoal e cuidados com seus pertences.

Garantir oportunidades para que as crianças tenham liberdade para fazer o que conseguem
sozinhas.
Oferecer ajuda sempre que necessário de modo que as crianças se sintam amparadas e acolhidas
diante de novos desafios como trocar roupas, colocar sapatos, entre outros.
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Minigrupo II

Queremos que nossos
bebês e crianças

Cuidado com o
outro

Aprendam a lidar com suas emoções, criando vínculos de afetividade com todos ao seu redor.
Expressem suas emoções e sentimentos, de modo que se sintam acolhidas e respeitadas.

Para isso, as(os)
educadoras(os)
deverão

Queremos que nossos
bebês e crianças

Cuidado com o
ambiente

Demonstrem respeito pelos colegas e adultos, considerando a individualidade de cada um.

Para isso, as(os)
educadoras(os)
deverão

Propor interações com outros agrupamentos, proporcionando vivências e estabelecendo diálogos.
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Participem da organização e preservação do ambiente.

Manter um diálogo constante sobre a importância de manter o ambiente limpo, organizado e
preservado para o benefício de todos.

Rua Professor Luis Amaral Wagner, 243 – Pedra Branca
Tel: 2231-7168 – e-mail: ceijthome@prefeitura.sp.gov.br
BLOG ceithome.com

CEI Vereador Joaquim Thomé Filho

Plano Anual 2017 / 2018
Minigrupo II

Queremos que nossos
bebês e crianças

Aprendam a conviver em sociedade, estabelecendo relações de respeito mútuo com o outro no
ambiente educacional.

Convivência
Para isso, as(os)
educadoras(os)
deverão

Estimular a convivência e o contato com todos, adultos e crianças, por meio de atividades coletivas e
significativas que incentivem um bom convívio entre todos.
157

Queremos que nossos
bebês e crianças

Identidade

Para isso, as(os)
educadoras(os)
deverão

Reconheçam-se como indivíduo com direitos e deveres.

Promover rodas de conversas, projetos e atividades que explorem a individualidade, o
reconhecimento de si e do outro.

Rua Professor Luis Amaral Wagner, 243 – Pedra Branca
Tel: 2231-7168 – e-mail: ceijthome@prefeitura.sp.gov.br
BLOG ceithome.com

CEI Vereador Joaquim Thomé Filho

Plano Anual 2017 / 2018
Minigrupo II

Queremos que nossos
bebês e crianças

Aprendam a ouvir e respeitar a expressão do outro.

Escuta
Para isso, as(os)
educadoras(os)
deverão

Proporcionar momentos em que a criança respeite a fala do outro.

158
Queremos que nossos
bebês e crianças

Recursos
midiáticos e
tecnológicos

Para isso, as(os)
educadoras(os)
deverão

Ampliem o acesso aos recursos de tecnologia disponíveis no CEI.

Proporcionar momentos em que as crianças possam escolher quais recursos tecnológicos querem
utilizar.
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Minigrupo II
Convivam com crianças de outros agrupamentos.
Queremos que nossos
bebês e crianças

Explorem os brinquedos e os recursos da Natureza disponíveis.
Superem os limites.

AMBIENTES EDUCADORES

Escolham as brincadeiras, os brinquedos, com quem e como querem brincar.
PARQUE MAIOR

Proporcionar experiências lúdicas.
Para isso, as(os)
educadoras(os)
deverão

Estimular e assegurar o “brincar livre” das crianças.
Garantir momentos de exploração dos recursos disponíveis no parque.
Intervir sempre que solicitado e quando houver necessidade.
Estabelecer regras e combinados para assegurar a boa convivência entre as crianças.
Convivam com crianças de outros agrupamentos.

Queremos que nossos
bebês e crianças

Explorem os brinquedos e os recursos da Natureza disponíveis.
Superem os limites.
Escolham as brincadeiras, os brinquedos, com quem e como querem brincar.

PARQUE
MENOR

Proporcionar experiências lúdicas.
Estimular e assegurar o “brincar livre” das crianças.
Para isso, as(os)
educadoras(os)
deverão

Garantir momentos de exploração dos recursos disponíveis no parque.
Intervir sempre que solicitado e quando houver necessidade.
Estabelecer regras e combinados para assegurar a boa convivência entre as crianças.
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Minigrupo II
Tenham um espaço de relaxamento.

TANQUE DE
AREIA

Queremos que nossos
bebês e crianças

Criem jogos simbólicos e brincadeiras.
Aprendam a respeitar o espaço do outro.

AMBIENTES EDUCADORES

Ajudem no cuidado e manutenção do espaço.
Para isso, as(os)
educadoras(os)
deverão

Dar autonomia para que cada criança escolha se quer ou não brincar no tanque de areia.
Proporcionar experiências lúdicas como, por exemplo, caça ao tesouro.
Estabelecer regras e combinados para assegurar a boa convivência entre as crianças.
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Queremos que nossos
bebês e crianças

Explorem o espaço com atividades dirigidas.
Socializem com as crianças de outros agrupamentos.

SOLÁRIO AZUL
Para isso, as(os)
educadoras(os)
deverão

Propor atividades dirigidas como jogos de regras e circuitos.

Oferecer outros materiais como sucatas, bolas, bolinha de sabão, entre outros.
Estabelecer regras e combinados para assegurar a boa convivência entre as crianças.
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Minigrupo II
Queremos que nossos
bebês e crianças

Explorem o espaço e tenham contato com as crianças dos berçários.
Criem jogos simbólicos e brincadeiras.

SOLÁRIO
MENOR
Para isso, as(os)
educadoras(os)
deverão

Queremos que nossos
bebês e crianças

Garantir o acesso ao espaço.
Propor a integração entre as crianças.

Explorem o espaço com liberdade de movimento e autonomia.
Criem jogos simbólicos e brincadeiras.
Convivam com crianças de outros agrupamentos.

PÁTIO COBERTO

Para isso, as(os)
educadoras(os)
deverão

Promover atividades com diversos brinquedos e brincadeiras.
Estabelecer regras e combinados para assegurar a boa convivência entre as crianças.
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Minigrupo II

Queremos que nossos
bebês e crianças

Usem o banheiro de forma autônoma e consciente, zelando pelos materiais de higiene e recursos
hídricos.

BANHEIROS
Para isso, as(os)
educadoras(os)
deverão

Acompanhar as crianças nos momentos de higiene: lavagem das mãos, escovação de dentes e uso
dos sanitários.
Orientar sobre a importância de não desperdiçar água e materiais de higiene.
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Queremos que nossos
bebês e crianças

Possam interagir entre eles e com os outros grupos.
Ampliem a questão da autonomia em relação a escolha de alimentos e o uso dos talheres.
Aprendam a consumir os alimentos de forma consciente e prazerosa.

REFEITÓRIO

Para isso, as(os)
educadoras(os)
deverão

Conscientizá-los constantemente por meio das rodas de conversas sobre as diversas funções do
espaço e como se portarem em cada situação.
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Minigrupo II
Queremos que nossos
bebês e crianças

SALA DE
CONVIVÊNCIA
Para isso, as(os)
educadoras(os)
deverão

Participem da organização e preservação da sala de convivência.

Conscientizá-los a respeito da preservação do ambiente, incluindo-os constantemente na
organização do espaço de convivência e também dos materiais pedagógicos e brinquedos.
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Minigrupo II

Espera-se que o educador

Documentação
Pedagógica:
avaliando e
revendo os
percursos de
aprendizagens

Plano de trabalho
semanal

Registre todas as experiências realizadas com as crianças, os comentários significativos e
que acrescentem novidades dos alunos.

Caderno de bordo

Passe todas as informações do dia a dia, tanto das crianças quanto dos trabalhos
realizados na sala de convivência.

Diário de Classe

Registre as atividades diárias, as ausências das crianças e o motivo do qual se ausentou e a
freqüência mensal.

Registros fotográficos e
audiovisuais

Registre as atividades, brincadeiras e momentos de socialização em festas com outros
agrupamentos.

Ficha de
acompanhamento da
criança

Registre o desenvolvimento da criança, dentro de todas as linguagens trabalhadas em sala
e por meio do projeto.

Relatório descritivo

Registre as particularidades de cada um, suas personalidades, preferências, atitudes
diante de vários momentos e seu envolvimento com as atividades.
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Plano de Trabalho Semanal 2018

Horários coletivos

MGI EF – TARDE / Professoras: Carla D. e Marjorie

De:___/___ a ___/___

HORÁRIO

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

13h45 às 14h

CAFÉ

CAFÉ

CAFÉ

CAFÉ

Experiências
na área
externa

PARQUE MAIOR
(15h às 15h30)
E
SOLÀRIO
(15h30 às 16h)

TANQUE DE AREIA
(15h às 15h30)
E
SOLÀRIO
(15h30 às 16h)

PARQUE MENOR
(15h às 15h30)
E
PÁTIO (ÁREA COBERTA)
(15h30 às 16h)

CAFÉ
PÁTIO (ÁREA
COBERTA)
(14h às 14h30)
E
PARQUE MENOR
(14h30 às 15h)

PARQUE MAIOR
(15h às 15h30)
E
TANQUE DE AREIA
(15h30 às 16h)

JANTAR

JANTAR

JANTAR

JANTAR

JANTAR

SAÍDA:

SAÍDA:

SAÍDA:

SAÍDA:

SAÍDA:

16h20 às
16h50
17h15 ÀS
18h

Experiências
propostas

Rua Professor Luis Amaral Wagner, 243 – Pedra Branca
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Registro das reflexões sobre as experiências desenvolvidas (participação das crianças, preparo do ambiente, o que precisa ser revisto, alterações
efetuadas e suas respectivas justificativas etc).
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________ 166
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
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Refletindo:
“Através da
observação e da
escuta atenta e
cuidadosa às crianças,
podemos encontrar
uma forma de
realmente enxergá-las
e conhecê-las. ”
GANDINI;
GOLDHABER, 2002, p.
152).
Site:
https://www.fc.unesp.
br

Rua Professor Luis Amaral Wagner, 243 – Pedra Branca
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«Turma»

FICHA DE ACOMPANHAMENTO
Nome da criança: «Nome_da_criança»
Data de Nascimento: «DN»

EOL: «EOL»

Nome da mãe: «Nome_mãe»
Nome do pai: «Nome_pai»

Fevereiro/2018
Total de dias letivos: 15

D.E.O
(Direcionamento da Escuta e do Olhar)

Quais foram as marcas expressivas mais
significativas deste bebê e/ou desta
criança neste primeiro momento? Quais
___________________________________________________________________________________________
informações relevantes a família lhe
___________________________________________________________________________________________
trouxe?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Total de presenças:

Profª responsável pelo registro

Profª responsável pelo registro

_________________________

_________________________
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FICHA DE ACOMPANHAMENTO
Nome da criança: «Nome_da_criança»
Data de Nascimento: «DN»

EOL: «EOL»

Nome da mãe: «Nome_mãe»
Nome do pai: «Nome_pai»

Março/2018
Total de dias letivos: 20

D.E.O
(Direcionamento da Escuta e do Olhar)

De que forma este bebê e/ou criança se
socializa? Quais as intervenções que
você(s) propôs para auxiliá-lo?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Total de presenças:

Profª responsável pelo registro
_________________________

Profª responsável pelo registro
Rua Professor Luis Amaral Wagner, 243 – Pedra Branca
Tel: 2231-7168 – e-mail: ceijthome@prefeitura.sp.gov.br
BLOG: ceithome.com
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Nome: «Nome_da_criança» D.N: «DN» «Turma»
Informações Complementares
I.

Dados Familiares

Nome da mãe/responsável: _«Nome_mãe»__
Apelido:______________________________ Estado civil: __________________________
Escolaridade:__________________________ Formação ____________________________
Tem trabalho fixo? ( ) SIM

( ) NÃO

Qual? ________________________________

Nome do pai/responsável: ___________________________________________________
Apelido:______________________________ Estado civil: __________________________
Escolaridade:__________________________ Profissão:____________________________
Tem trabalho fixo? ( ) SIM

( ) NÃO

Qual? ________________________________

Renda familiar : ( ) 1 a 2 salários mínimos (
(

) 3 a 4 salários mínimos

(

) +5

) sem renda

Matriz religiosa da família_________________________________________________
A família é beneficiária de algum programa social? (

) SIM

(

) NÃO

Qual?_______________________________________________

Composição Familiar (parentes que residem na mesma casa):
NOME

GRAU DE PARENTESCO

Rua Professor Luís Amaral Wagner, 243 – Pedra Branca
Tel: 2231-7168 – e-mail: ceijthome@prefeitura.sp.gov.br
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Quem

se

responsabilizará

pelo

acompanhamento

da

vida

escolar

da

criança

(organização da mochila, leitura diária de agenda, participação em reuniões de pais)?
___________________________________________________________________________
II.

Moradia: Tipo

A criança mora em (

) casa

ou ( ) apartamento

Se for casa, ela encontra-se em:
( ) terreno individual
(

) terreno compartilhado ( há mais casas no mesmo quintal)

(

) condomínio

III.

Informações sobre a criança

a) Já frequentou algum CEI? ( )sim

(

)não

Por quanto tempo? _____________ Por que saiu?_______________________________
172

b) A criança possui irmão ou algum parente neste CEI? ________________________
c) A

criança

tem

irmãos

matriculados

em

outras

escolas

da

região?

_____________________________________________________________________________
d) A criança em casa:
I. Assiste à TV? (

)sim

(

)não

Quais são seus programas favoritos?

_______________________________________________________________________
II.Tem acesso a livros? ( )sim
III.

)não

Tem alguém que leia livros ou conte histórias para ou com ela?
(

IV.

(

)não

Quem?_______________________________________________

Possui quais espaços para brincar?_______________________________________

_____________________________________________________________________________
V.

Brinca com quem? ______________________________________________________

VI.

Quais são seus brinquedos e brincadeiras favoritos? ______________________

_____________________________________________________________________________
e) Quantas refeições a criança faz por dia?___________________
Rua Professor Luís Amaral Wagner, 243 – Pedra Branca
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f)
g) Come sozinha? :

( )sim

(

)não

h) Quais são seus alimentos favoritos?___________________________________________
i)

Quais são suas bebidas preferidas? __________________________________________

i) A criança escova os dentes? ( )sim

(

)não Quantas vezes?_________

j) Quantos banhos a criança toma por dia?______________________
k) Usa fraldas? :

( )sim

(

)não

l) A criança dorme durante o dia? Por quanto tempo? Tem algum hábito especial para
dormir?_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
m) À noite, a criança dorme em quarto próprio? (

)sim

(

)não

Com quem

dorme?_________________________________________________________
n) Usa chupeta?

( )sim (

)não /

Chupa o dedo? ( )sim (

)não

o) Tem algum medo? _______________________________________________________
p) Tem

algum

brinquedo

e/ou

objeto

de

apego

que

costuma

173
carregar

consigo?___________________________________________________________________
q) Toma mamadeira? ( ) Mama no peito? ( ) Quantas mamadas ou mamadeiras
são

ofertadas

durante

o

_____________________________________________________________________________
r)

Quando contrariada, as principais reações da criança são:
(

) gritar

(

) chorar

(

) jogar-se ao chão

(

) mostrar-se indiferente

(

) aceitar com facilidade

(

) tentar argumentar

(

) responder confrontando

( ) outra _______________
Rua Professor Luís Amaral Wagner, 243 – Pedra Branca
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s) Descreva

o

dia

da

criança

em

casa:______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
p) Quais atividades de lazer/cultura são frequentemente vivenciadas
pela

criança

e

pela

família?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
t) Informações sobre a família
a.Como é o ambiente familiar? Conte um pouco sobre a relação entre as
pessoas

que

convivem

com

a

criança:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
b. Histórico familiar: Há algum fator e/ou situação referente ao local onde
vivem ou à família (como morte, abandono, alcoolismo, desemprego,
doenças, drogas, separação e outros), que considere ser relevante ou que
tenha

influenciado

a

vida

de

seu(sua)

filho(a):

_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
c. Qual a sua expectativa em relação ao CEI?___________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
d. Outras

informações

que

considerar

relevantes_______________________________________________________________
________________________________________________________________________

São Paulo, ____ de ___________________________ de 20___
___________________________

_______________________

Ass. do responsável pela criança

Ass. do responsável pelo
preenchimento

Rua Professor Luis Amaral Wagner, 243 – Pedra Branca
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VOCÊ SABIA?
1. A amamentação diminui a mortalidade de
crianças.
2. A amamentação exclusiva protege contra
mortes infantis causadas por doenças
infecciosas.
3. A amamentação diminui o risco da Síndrome
da Morte Súbita do Lactente.
4. A amamentação poderia prevenir mais da
metade dos episódios de diarreia.
Redução de 63% em menores de 6 meses e de 54% em crianças
entre 6 meses e 5 anos, quando comparadas com crianças não
amamentadas ou amamentadas por um período menor.

5. A amamentação não só previne o
aparecimento de episódios de diarreia, como
também diminui a gravidade da doença.
6. A amamentação poderia prevenir um terço
das infecções respiratórias nos 2 primeiros anos
de vida.
Crianças amamentadas menores de 2 anos tem um risco 32%
menor de adquirir infecção respiratória baixa quando comparadas
com crianças não amamentadas ou amamentadas por um período
menor.

7. Crianças
amamentadas
têm
menos
internações por infecção respiratória baixa nos
primeiros 2 anos de vida.
Mais da metade das internações por infecções respiratórias baixas
(57%) em crianças menores de 2 anos poderiam ser evitadas pelo
aleitamento materno.

8.
A
amamentação
protege
hospitalização por bronquiolite.

contra

As crianças amamentadas por menos de 1 mês tiveram risco 7
vezes maior de serem hospitalizadas por bronquiolite aguda nos
primeiros 3 meses de vida.

9. A amamentação protege contra otite média
aguda nos primeiros 2 anos de vida.
A amamentação reduz em 33% o risco de otite média aguda nos
primeiros 2 anos de vida.

10. A amamentação protege contra rinite
alérgica nos primeiros 5 anos de vida.

17. O aleitamento materno tem efeito positivo
na qualidade da mastigação de pré-escolares.
18. O aleitamento materno protege contra
sobrepeso/obesidade.

A amamentação reduz em 21% o risco de rinite alérgica nos
primeiros 5 anos de vida.

19. Crianças amamentadas têm risco diminuído
de diabetes tipo 2.

11. A amamentação exclusiva protege contra
eczema.

20. A amamentação previne o câncer de
mama.

Crianças amamentadas exclusivamente por mais de 3-4 meses têm
risco 26% menor de apresentar eczema nos primeiros 2 anos de
vida.

12. A amamentação protege contra leucemia
na infância.
As crianças amamentadas por 6 meses ou mais, quando
comparadas com as que mamam por menos tempo ou não são
amamentadas, têm risco 20% menor de apresentar leucemia.

13. O aleitamento materno está associado com
melhor desempenho nos testes de inteligência
em crianças e adolescentes.
Estima-se que crianças amamentadas possuam quociente de
inteligência (QI) 3,4 pontos maior na infância e adolescência do
que o de crianças não amamentadas. Indivíduos amamentados por
12 meses ou mais apresentaram, aos 30 anos de idade, QI até
3,8
pontos mais elevado quando comparados àqueles
amamentados por menos de 1 mês.

14. A criança amamentada é mais estimulada.
As mães que amamentam gastam significativamente mais horas
por semana alimentando, carregando, segurando, acalmando ou
cuidando da criança.

21. As mulheres que amamentam têm menor
risco de câncer de ovário.
22. A amamentação protege
carcinoma de endométrio.

contra

o

As mulheres que amamentam tem risco 11% menor de
desenvolver câncer de endométrio

23. A amamentação tem importante impacto
na economia.
Estima-se que a ampliação em 10% nas taxas de aleitamento
materno exclusivo até 6 meses ou de amamentação continuada
até 12 ou 24 meses poderia reduzir em pelo menos 1,8 milhão de
dólares os custos anuais com tratamentos de doenças em crianças
no Brasil.

24. O aleitamento materno contribui para a
sustentabilidade ambiental e segurança
alimentar.
O leite materno é uma alimento natural, renovável, que não causa
dano ao meio ambiente, produzido e disponibilizado ao
consumidor sem poluição, empacotamento ou lixo.

15. O aleitamento materno está associado com
maior escolaridade.

25. A amamentação promove a microbiota
intestinal saudável.

16. A amamentação reduz maloclusões na
dentição descídua.

Os oligossacarídeos presentes no leite materno são fundamentais
para a manutenção de um microbioma saudável na criança,
importante para a sua imunidade e também para o
desenvolvimento cerebral.

Dois terços dos problemas de alinhamento dos dentes de leite
poderiam ser evitados com a amamentação.

Fonte: http://www.sbp.com.br/especiais/agosto-dourado/
- último acesso em 01/12/2017
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Querida Família,
CEI Ver. Joaquim Thomé Filho
ceijthome@prefeitura.sp.gov.br

Seja muito bem-vinda ao CEI
Thomé!

Na busca de acolher seu bebê da
melhor forma e garantir a melhor
alimentação à ele, gostaríamos
de informar que enquanto seu
bebê estiver aqui no CEI, a
mamãe poderá vir amamentá-lo,
se assim desejar, ou poderá
trazer o leite materno para que
seja ofertado a ele.

Qualquer dúvida, venha
conversar conosco!

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
JAÇANÃ / TREMEMBÉ

CEI VER. JOAQUIM
THOMÉ FILHO
Rua Professor Luis Amaral Wagner, 243
Pedra Branca – São Paulo / SP
e-mail: ceijthome@prefeitura.sp.gov.br
blog: ceithome.com
Tel: 2231-7168

Amamentação

Vale
Ouro!

