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INTRODUCAO

A Creche e Centro de Orienta^ao Familiar “Ana Maria Javouhey” e uma 

instituiipao Educativa, Ftiantropica, ftmdada em 1966, e orientada, desde entao pelas Irmas de 

Sao Jose de Cluny que , seguindo a linha do pensamento de sua flmdadora ANA MARIA 

JAVOUHEY ( 1779-1851), fimdamentam a sua atjao educativa nos principios do humanismo 

cristao e nos valores do Evangelho.
Nesta mesma linha de pensamento, compartilhada pela Diretoria da Entidade e 

pelos que nela trabalham, no service junto as familias e as crianpas, todos procuram o que possa 

contribuir para o desenvolvimento pleno e harmonioso de cada uma das crianpas e de suas 

familias.

O projeto Educative da Creche e Centro de Orientapao Familiar , busca , assim 

contribuir para o desenvolvimento integral das crianpas , recordando que, a nossa antropologia , a 

nossa visao e a nossa meta de educapao, vai mais alem do que um simples humanismo.
Convictos de que cada crianpa e um set bio-psico-social e espiritual, so uma 

educapao que se interesse pela pessoa na sua totalidade pode ser alvo da nossa apao educativa.
Queremos educar e format nao somente para o conhecimento, mas para o 

desenvolvimento de personalidades maduras e equilibradas, que num mundo de desafios possam 

fazer a diferenpa , para uma sociedade mais justa, humana e fraterna. Neste sentido, desejamos 

nao descurar nenhuma das vertentes da educapao e da pessoa humana.

Na linha do nosso pensamento, como afirmava Paulo Freire, “a nossa escola nao

A organizapao coletiva e importante tambem para 

garantir que cada pessoa se desenvolva como um todo. As nossas crianpas precisam aprender a 

cuidar do corpo e da saude, a cuhivar e a expressar seus afetos em cada gesto, a descobrir o 

sentido pleno da VEDA em todas as suas manifestapoes. As nossas crianpas necessitam de valores 

que formem o seu carater de um jeito diferente daquele que a midia, na sua maioria, tenta format. 

Precisam aprender a nao perder a sensibilidade e a temura de quern descobriu e compreendeu o 

outro. Mas tambem aprender a se indignar profundamente com quafquer injustipa cometida contra 

qualquer pessoa em qualquer parte do mundo.

Para nos, como para ANA MARIA JAVOUHEY, desde as primeiras etapas da 

vida da crianpa, “...e precise dar-lhes uma educapao que, elevando-a no seu proprio conceito, 
a fapa desejar conquistar um dia o Jugar que e chamada a ocupar na sociedade" (AMJ Carta 

463,8) . Por isso, para ajudar a crianpa a desenvolver desde o principio o gosto pelo Belo, pelo 

Bom e pelo Bern , Ana Maria Javouhey aconselhava: “Eduquem bem as crianpas que os pais 

possam Ficar contentes. As crianpas h§o-de amar-nos e faremos delas pessoas segundo o 

corapao de Deus”. (AMJ Carta 29,1)

deve apenas formar a cabepa das crianpas.



Educar e ajudar as familias nessa tarefa, eis a meta e o obietivo ultimo da 

acao educativa da nossa Instituicao. fundamentada, como acima referimos, nas linhas gerais de 

pensamento da jovem missionaria francesa, a Madre Javouhey.

VISAO FILOSOFICA 

RUMO A MATURIDADE:
Integradas a Educa<?ao Basica ha apenas dez anos, as creches e pre escolas 

trabalham para ganhar qualidade, aliando o cuidado com a crian^a a atividades educativas.

Houve um tempo em que nao existiam criangas no mundo. Apenas adultos em miniaturas. Foi so 

no seculo 17 que surgiu a ideia de infancia: a sociedade comegou a perceber que aqueles 

pequeninos seres tinham um jeito de pensar , ver e sentir caracteristicos. Com a descoberta da 

infancia nasceu, tambem, a preocupafao com a Educaijao Infantil.

A criapao de escolas para esse nivel de ensino comepou no seculo 18, com a 

Revolupao Industrial. Na Europa, essas primeiras instituipoes tinham o proposito de cuidar dos 

filhos das operarias, e no Brasil nao foi diferente. A inserpao da mulher no mercado de trabalho 

fez surgir os primeiros estabelecimentos de Educapao Infantil no pais, no final do seculo 19. Eles 

eram filantropicos ate a decada de 1920, quando se iniciou um movimento pela democratizapao do 

ensino.

Aos poucos, o poder publico comepou a assumir a responsabilidade por essa 

escola - que se consolidou com a Constituipao de 1988: “ O dever do Estado com a educapao sera 

efetivado mediante a garantia de (...) atendimento em creches e pre-escolas as crianpas de 0 a 6 

anos de idade”. Assim os pequenos passaram a ser reconhecidos como cidadaos e ganharam o 

direito de ser atendidos em suas necessidades especificas para se desenvolverem.

Com a promulgapao da Lei de Diretrizes e Bases da Educapao Nacional LDB, em
1996, a educapao ate os 6 anos ficou defmida como a primeira etapa da Educapao Basica. A 

Educapao Infantil passou entao a ser dividida em :creches 

escola
para crianpas de ate 3 anos ; e pre 

de 4 a 6 anos. Essa divisao so foi aiterada em Maio do ano de 2005, com a sanpao 

presidencial a Lei Federal n° 11.114, que define que as crianpas com 6 anos completes devem ser 

matriculadas no 1° ano do ensino fundamental. Dessa forma a Educapao Infantil passou a atender
crianpas ate 5 anos de idade.



A ESCOLA TODA E UM ESPACO EDUCATIVO

Nos ultimos dez anos , a ideia de que a creche era um local em que as crian9as 

ficavam apenas para serem cuidadas deu lugar a uma nova concep^ao. Hoje , mesmo os pais que 

tem tempo e condi^oes financeiras de manter a crianqa em casa optam por envia-la a escola desde 

cedo, por acreditar que e um espapo privilegiado de desenvolvimento e socializapao, uma decisao 

acertada. A Educapao Infantil, inicia o processo de escolarizapao nas crianpas de modo ludico, 

estimula a autonomia e promove o desenvolvimento dentro de um contexto integral, no qual o 

cuidar esta inserido entre os objetivos pedagogicos. 

aprendizagem”. Ate ir ao banheiro e uma sala de aula, onde se podem aprender conceitos de 

higiene e cuidados pessoais.

“ 0 cotidiano e uma oportunidade de

Todos os ambientes da escola, portanto, devem ser pensados para permitir uso 

pedagogico e a livre circulapao dos alunos . “ a crianpa precisa de lugares amplos e pequenos, 
fechados e abertos, onde possa fazer suas explorapoes”,

Na educapao infantil, os conteudos pedagogicos devem ser desenvolvidos com 

base na vivencia do aluno, suas relapoes afetivas, experiencias de interapao com o mundo, 

movimentos e brincadeiras que abarcam todos os outros aspectos.

A brincadeira e valorizada como uma das principais atividades da creche.

Para estimular a crianpa a brincar e promover o seu desenvolvimento, e preciso, proper novos 

temas , oferecer brinquedos , cenarios e materials variados. E necessario ainda, interagir, 

enriquecendo o universe cultural da crianpa.
Segundo o suipo JEAN PIAGET (1896-1980), o processo de construpao do 

conhecimento ocorre em etapas, que evoluem progressivamente por meio de estruturas de 

raciocinio que surgem com base em um mecanismo de adaptapao do organismo a novas situapoes. 

E, portanto, pelas proprias experiencias que a crianpa constroi seu conhecimento conceppao que 

originou o famoso termo “ construtivismo”.

Com HENRI WALLON (1878-1962), aprendemos a valorizar os espapos de 

sala de aula e a liberdade de movimento. Segundo o frances, e por meio das emopdes que a crianpa 

se relaciona com o mundo e se desenvolve. E o aspecto emocional esta intimamente ligado ao 

organico: altera os batimentos cardiacos, a respirapao, a tensao muscular. Assim, a crianpa precisa 

de espapo para se movimentar, expressar suas emopoes e relacionar-se efetivamente com o 

mundo.

LEV VYGOTSKY ( 1896-1934), ao interagir com os alunos , o russo defendeu 

uma teoria sociocultural do desenvolvimento: para ele, e nas relapoes pessoais que o ser humano 

se constroi; e por meio delas que o individuo intemaliza os elementos da cultura. A aprendizagem



impuisiona o desenvolvimento e, portanto, o professor tem o papel de interferir, propondo 

desafios, desencadeando avan<?os e estimulando a interagao entre as criangas.

NA CRECHE:

ADAPTACAO - e tudo novidade,

INTERAQAO - agir e conhecer,

IDENTIDADE ~ quem sou eu?

MQVIMENTO - meu corpo,

AGRESSIVIDADE - liberar as energias,

ARTES VISUALS - grandes talentos,

MUSICA - descobrir os sons,

E CUIDADQS SEGURANCA - carinho e atengao
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JUSTIFICATIVA

CARACTERfSTICAS E EXPECTATtVAS DA POPULAQAO

Nossa Institui?ao esta localizada em um batrro, onde a maior parte das familias necessita 

do atendimento em Institui^ao Assistencial, sendo esta necessidade devido, a situa<?ao socio
economica das mesmas.

A maioria das maes trabalha como mensalistas e/ou diaristas, tendo em media uma renda 

de um a dois salaries minimos e meio por familia, tornando-se a Instituigao um lugar seguro e 

educative, onde a crianga pode permanecer enquanto a mae trabalha. As profissoes dos pars variam 

entre pedreiros, serventes, lavradores, vendedores em estabelecimentos comerciais e autonomos, e 

funcionarios de usinas da regiao.
Algumas das criangas atendidas pela Instituigao apresentam um deficit no seu 

desenvolvimento, devido a pouca estimulagao motora e de linguagem, contato afetivo e social, o 

que implica diretamente no aspecto cognitive e intelectual, devido os pais terem pouco tempo de 

contato com seus filhos, falta de informagao e grau de escolaridade.

Quanto a religiao 66% dos atendidos sao catolicos e 32% sao evangelicos , e 2% sem
religiao.

No tocante a moradia, a maioria, sendo 68%, moram em casa propria, 12% em casas 

cedidas e 20% em residencias alugadas no valor aproximado de R$ 100,00 a R$300,00 mensal. 

Quanto ao modelo de familia atendida, parte dos pais sao casados tendo uma relagao estavel, parte 

vivem amigados e outros sao separados e os filhos vivem com suas maes ou avos. A maioria das 

familias tern um nfvel de escolaridade de T a 4a serie, uma parcela com ensino fundamental 

complete e uma pequena parcela com nivel superior. Ressaltamos ainda que alem de atendermos 

filhos de familias nucleates constituidas pelo pai, mae e filhos, ha familias uni - parentais.

Observamos uma baixa na qualidade de vida de nossas familias no decorrer deste ano, das 

condigoes de trabalho e moradia, o que atribulmos a crise pela qual atravessa o pais.

Atendemos uma media de 88 a 93 criangas, na faixa etaria de seis meses de idade a 03 anos 

e meio de idade, das 7:30 as 17:00 horas. Muitas das quais dependem de onibus cedido pela 

prefeitura para chegar a instituigao e retomar as suas casas.

A expectativa da populagao atendida e que o nosso C.E.I continue contribuindo na 

formagao das criangas; sdesenvolvendo situagoes propicias nas quais elas sao estimuladas pelos 

educadores a examinar, explorer, construir significagoes, possibilitando sempre um ensino de 

qualidade. Contamos com a participagao dos pais e comunidade em reunioes, projetos e eventos 

oferecidos no Centro.



TRATAMENTO AOS ALUNOS E PAIS

• Dar oportunidade a crian9a de participar do planejamento de algumas atividades no dia, 

como brincadeiras, jogos, escolha de rmisica, desenhos, historias e assuntos de seu 

interesse.

a Desenvolver autonomia em mementos de rotina de higiene (como escovar os dentes 

sozinho, tomar banho, pentear os cabelos, calcar os sapatos), e se alimentar, etc...

• Conversar e orientar os pais, individualmente e em reunioes, sobre a crian9a, o seu 

desenvolvimento, problemas de saiide ou de disciplina.

• Procurar desenvolver uma cooperate entre crian^as, Instituigao e Familia, para resolver 

os problemas existentes da melhor maneira possivel.

• Promover Visrtas domiefliares da Assistente social e equipe gestora as familias.

• Participar de festas, comemora^oes, passeios, festivals, campeonatos e promo9oes.

• Integrar toda comunidade escolar em todos os eventos da instituifao.

ATIVIDADES DA DIRETORIA

• Representar a entidade no foro extemo, sempre que solicitada ou convidada a participar de 

algum evento.

o Apoiar os programas de trabalho em execupao como tambem oferecer condipoes para o seu 

desempenho e exito.
o Promover campanhas, festas e outras promopoes a fim de assegurar o equilibrio fmanceiro 

da entidade.
• Participar e promover reunioes mensais para abordagem de assuntos de interesse da 

entidade, bem como analisar os baianpos financeiros da mesma.

• Integrar a entidade a comunidade atraves de festas, visitas e divulgapao do trabalho 

realizado.

NORMAS DE CONVIVENCIA

• Sao estipuladas normas e limites, a partir de muitas conversas com as crianpas, para se ter 

uma interapao na convivencia em gmpo, com o objetivo de ajudar a sair do egocentrismo.

• Sao estimuladas as atividades coletivas e de cooperapao em mementos de arramapao e 

organizapao do material e do ambiente.

• Valorizapao das descobertas, iniciativas e colocapoes demonstradas pelas crianpas.



REGIME DE FUNCIONAMENTO.

0 atendimento e de 07:30 as 17:00 horas, de segunda a sexta-feira. A matricula devera 

ser efetuada pelos pais ou responsaveis, apresentando no ato da matricula 

fotocopia da certidao de nascimento, carteira de vacina^ao em dia, comprovante 

de residencia e renda familiar, duas fotos tamanho 3x4, declara^ao de 

transferencia, se houver, documentos pessoais dos responsaveis pela guarda da 

crianfa.
Somente sera permitido frequentar as aulas os alunos devidamente 

matriculados. As datas de inicio e termino das matriculas serao determinadas pela 

direqao em consonancia com as determinaqoes emanadas pela Secretaria da 

Educaijao e acontecerao a qualquer tempo, se houver vagas
Neste cotidiano, nossa pratica pedagogica busca articular atividades significativas, que 

garantam o afetivo envolvimento de nossas crianqas, respeitando-as como sujeitos de direitos. 

Nesse sentido, volta-se para o atendimento as necessidades e aos interesses das crianqas, tendo 

como foco o desenvolvimento das multiplas dimensoes humanas.

FINALIDADE

A pratica da atual proposta politico-pedagogico e um desafio a ser enfrentado por todos os 

envolvidos na educafao. Ela deve provocar mudan9as de atitudes: deixar vefhos conceitos, arriscar 

e acreditar na construqao coletiva. Esta pratica devera basear-se em quatro pilares fiandamentais da 

Educaqao:

• APRENDER A CONHECER (atraves do ensino formal e informal a crianqa devera 

adquirir uma cultura geral),

• APRENDER A FAZER ( a crianpa devera adquirir habiJidades motoras para futura 

qualificaqao profissional, tomando-a competente para enffentar diversas situaqoes e 

trabalhos em equipe),

® APRENDER A VTVER ( a crianqa devera desenvolver a compreensao do outro e ser 

capaz de participar de projetos comuns),

o APRENDER A SER ( a crianqa devera desenvolver a sua personalidade apara atuar com 

maior autonomia, discernimento e responsabilidade).

As praticas pedagogicas que compoem a proposta curricular da Educaqao Infantil 

devem ter como eixos norteadores as interapoes e a brincadeira, as quais devem ser observadas, 
registradas e avaliadas.



OBJETIVOS

Forma^ao: A educa?ao da crianfa pequena foi considerada, por muito tempo como pouco 

importante; bastava que fossem cuidadas e alimentadas . Hoje a educate da crian9a pequena 

integra o sistema publico da educaqao. Ao fazer parte da primeira etapa da educaijao basica, ela e 

concebida como questao de direito, de cidadania e de qualidade. As intera^oes e as brincadeiras 

sao consideradas eixos fundamentals para se educar com qualidade.

Identidade e Autonomia: A constru9ao da identidade e da autonomia diz respeito ao

conhecimento, desenvolvimento e uso dos recursos pessoais para fazer frente as diferentes 

situa9§es da vida. Conhecimento de si proprio e do outro, desenvolvendo todas as suas

potencialidades afetivas, sociais e cognitivas.

Pessoal e Social: Organiza9ao de seu meio ambiente, pela intera9ao estabelecida com seus 

colegas, inserindo a crian9a em um mundo simbolico, sua cultura e seu grupo social.

Desenvolvimento de habilidades de perceber-se como o outro refletido seus proprios atos, cren9as 

e valores.

Seus objetivos:

Socializa9ao /Combinados,

Regras de Convivencia,

Comunica9ao e Expressao de Desejos,

Uso do Seu Corpo/Partes do Corpo,

Autonomia nas A9des de Higiene,

Escolhas de Brincadeiras, Objetos e Espa9os, 

Higiene Comunitaria,

Brincadeiras Diversas,

Partes do Corpo e Suas Funpoes,

Sentidos, ( Ouvir, Sentir, Falar, Cheirar e Gosto), 

Constru9ao da Identidade.



CONHECIMENTO DE MUNDO:

Construgao de diferentes linguagens pelas criangas e para as relagoes que estabelecem com 

os objetivos de conhecimento dos seus eixos: Movimento, Mtisica, Aries Visuais, Linguagem oral 

e escrita, Natureza e Sociedade e Matematica.

MOVIMENTO

Estabelece um clima de confianga entre as criangas, e o adulto, em situagoes de cumplicidade, 
respeito, pois ninguem e igual a ninguem, criando ambientes em que possam se movimentar e criar 
novos movimentos.
Adquirir movimentos, possibilitando sua atuagao no mundo, com autonomia em relagao ao adulto. 
Desenvolver a percepgao adequada de si mesmo, compreender suas possibilidades e limitagoes 
reais, auxiliando na expressao corporal com maior liberdade, aperfeigoamentoe competencia 
motora.
Seus objetivos:
- expressao de sensagoes e ritmos corporals,
- gestos e posturas,
- reconhecimento de elementos do seu corpo,
- criagao de movimentos corporais,
- ampliagao progressiva da destreza,
- habilidades manuais,

MUSICA

A musica e essencia! para a formagao do ser humane. Auxilia o desenvolvimento do 

raciocinio Ibgico, traz envolvimento emocional e e instrumento de interagao. Brincadeiras de 

experimentar diferentes sons e instrumentos musicais contribuem para o desenvolvimento da 

linguagem e a formagao integral das criangas. Qualquer atividade com musica, pode tomar-se uma 

brincadeira divertida, quando se oferecem oportunidades para expressoes livres e orientadas, tendo 

um bom suporte cultural. Interagir ativa e criativamente com a musica, construindo seu percurso e 

elaborando seu conhecimento, aprendendo a ouvir a cultura musical infantil. Compreender a 

musica como linguagem e objetivo de conhecimento, atraves do fazer, perceber e refletir a musica 

como contexto da culture humana, desenvolvendo o auto conhecimento e o conhecimento do 

outro.

Seus objetivos

o Exploragao, expressao e produgao do silencio e de sons,

• Brincadeiras cantadas, jogos ritmicos,

® Apreciagao musical,

® Interpretagao de musicas e cangoes diversas,



ARTES VISUAIS

• Inserir na programagao curricular de cada agrupamento os elementos necessaries para 

enriquecer a cultura artfstica das criani?as. Dispondo desse conhecimento cultural 

sobreartes, as crian<;as podem recria-las em suas brincadeiras e atividades em sala de aula.

• Desenvolver a capacidade de abstra?ao da mente levando-a ao desenvolvimento da 

consciencia , da propria capacidade, formando individuos mais criticos e criativos.

• Expressar e ampliar suas habilidades plasticas, pela sua criatividade . Utilizando os 

diversos recursos disponfveis e sempre respeitando a individualidade de cada crianipa.

Seus objetivos

• Expforaipao e manipuiatpao de materiais diferenciados,

• Observa>pao e identificatpao de imagens diversas,

• Explorafao de movimentos gestuais.

LINGUAGEM ORAL E ESCRITA

As criampas comunicam-se por diferentes linguagens, por gestos e expressoes, olhares e 

palavras. O aprendizado da fala se inicia no nascimento com a comunicacpao entre as crianipas e 

seus pais, e depois mais tarde entre professoras e alunos. Ha diversos estilos de comunicaipao que 

levam as crian<pas a aprenderem a falar e que fazem parte de suas culturas quando ingressam na 

creche.

• Adquirir aos poucos competencias em relaipao a linguagem que possibilita a ela ter 

aos bens culturais alcancpando uma maior participatpao no mundo da escrita.

• Identificar a funpao social, da leitura e da escrita, bem como a relaipao entre a palavra falada 

e escrita.

® Entrar em contato com a riqueza e a complexidade do mundo da escrita, atraves de 

trabalhos com as obras literarias, textos, palavras e letras.

• Dominar a linguagem oral com desenvoltura, ampliando o vocabulario e enriquecendo 

assim suas habilidades quanto a fala.

acesso

Seus objetivos;
• Uso da linguagem oral na comunicaipao,

• Expressao de sensa£oes atraves da linguagem,

• Observaipao e manuseio de materiais impresses,

• Contaipao de historias,

• Uso de diferentes generos textual s.



NATUREZA E SOCIEDADE

• Ampliar o conhecimento de seu ambiente natural, propiciando novas vivencias, atraves de 

atividades elaboradas de acordo com os varies temas trabalhados.

• Adquirir conhecimentos a cerca dos grupos aos quais pertencetn das rela<;6es sociais que ali 

estabelecem e de suas diversas formas de organiza9ao ampliando suas experiencias.
Podem se enriquecer com atividades de reciclagem e meio ambiente, com materiais 

reciclados retirados da natureza, em formas de artesanatos, construidos por eles mesmos, com a 

ajuda do professor.

Seus objetivos:

• Meio ambiente, natureza, reciclagem, radioes culturais, animais e seu habitat natural, 
plantas e sua fun<?5es

MATEMATICA

Contextos significativos possibilitam experiencias ricas para as criangas no conhecimento 

matematico, na educate infantil isso ocorre em atividades e brincadeiras atraves dos numeros. A 

entrada no mundo da matematica ocorre quando a professora sabe encaminhar a crianga pra 

atividades e brincadeiras, de contagem , tamanho, quantidade , etc...

• Adquirir experiencias para o processo de desenvolvimento do raciocinio logico e aquisigao 

de concertos variados.

• Vivenciar situagoes, problemas em que elas possam progressivamente desenvolver o 

raciocinio logico matematico, raciocinando em qualquer situagao com o espirito critico e 

flexivel.

• Desenvolver o pensamento logico, a capacidade d generalizar, analisar, sintetizar, 
formular hipoteses, deduzir, refletir e argumentar.

Seus objetivos:

» Nogoes de quantidade,

• Contagem oral,

• Nogoes de tamanho,

• Lateralidade,

• Figuras geometricas planas,

• Cores e misturas,



TEMAS TRANSVERSA1S

Etica, valores humanos e transforma^ao, pluralidade cultural, meio ambiente, Saude e 

qualidade de vida. Estas questoes nao podem faltar no curriculo, pois, caminham lado a lado com o 

processo ensino aprendizagem , um Hgado ao outro. Sera desafiante investir na supera9ao da 

discriminafao e dar a conhecer a riqueza representada pela diversidade etnocultural que compoe o 

patrimonio socio cultural brasileiro , favorecendo e estimulando a curiosidade da crian^a em 

relagao ao meio ftsico social n qual vive contribuindo na formagao de habitos e atitudes sobre a 

saude contribuindo na qualidade de vida.

POPULACAO - ALVO META

Criangas de seis meses a tres anos e meio provenientes de familias empobrecidas, cujos 

pais trabalham e necessitam do atendimento da creche, e criangas que se encontram em situagao de 

risco pessoal ou social. Meta de 90 criangas.

CARACTERISTICAS da creche

A clientela atendida apresenta a seguinte situagao socio economica:
Familias de baixa renda que residem na cidade e na zona rural,

Familias sem renda mensal fixa.

Pais em situagao de subemprego e desempregado,

Maes que trabalham como rurais, diaristas, empregadas domestica e nas usinas da cidade e 

da regiao.

Pais sem qualificagao profissional.

ASPECTO FUNCIONAL

Ha necessidade de reciclagem do pessoal voltado para a Educagao Infantii, de aquisigao e 

reposigao de material didatico, manutengao das instalagoes fisicas, aquisigao e manutengao de 

equipamentos e mobiliarios. de formagao de um grupo ativo de “amigos’" da creche e arrecadagao 

de recursos para o custeio das atividades programadas.

PROPOSTA DE SOLUCAO

FAMILIA
® Formagao de associagao de pais,

• Formagao de grupos de voluntarios,

• Orientagao familiar,

• Reunioes de pais ( quatro por ano, no termino dos bimestres ).



ATIVIDADES DA DIRETORIA

Realiza^oes de promogoes,
Representa5ao nos Conselhos Municipals de Assistencia e Direitos da Crian9a e do 

Adolescente,

Buscar recursos financeiros.

ATIVIDADES COM AS EDUCADORAS

Avaliafao e planejamento anual da Proposta Politico Pedagogica embasados no Referencial 

Curricular Nacional para a Educa<?ao Infantil;

Participa^ao de recursos e treinamentos com profissionais na area da educagao, (( cursos de 

matematica e portugues).

Colabora9ao e organiza9ao das festas em datas comemorativas, (e em trabalhos sociais, 

como, o Cachorro Quente ).

ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE VOLUNTARIOS

Participa9ao das festas e promo9oes,

Confec9ao de trabalhos manuais e artesanais ( bordados, croches e pinturas) 

Campanha e colabora9ao nas atividades sociais.

ROTINA

Acolhida feita pelas educadoras,

Ora9ao da manha com todas as criau9as, professoras e fimcionarias, 

Cafe da manha,

Atividades pedagogicas em sala de aula ou ao ar livre,

Banho,

Almo90, escova9ao e descanso,

Higiene,

Lanche da tarde,

Atividades ludicas ( parque, gramado e areas extemas cobertas ), 

Jantar,

Higiene e saida.

e

o

9

e



DISTRJBUICAO DE CRIAN^AS POR GRUPOS

As cnan^as sao dividas em grupos da seguinte forma:

Ber?ario 1=15 crianpas 

Ber^ario II = 9 criangas 

Maternal I A= 15 crianpas 

Maternal I B = 15 crian^as 

Maternal II A = 18 crianpas 

Maternal IIB = 18 criangas

ATUACAO CRECHE /FAMELIAS

No ato da matricula os pais assinam a folha de compromisso com a entidade, onde constam 

as normas da institui^ao. Essas feitas em duas vias, sendo uma dos pais e a outra da creche; faz-se 

tambem uma entrevistas com os pais, para que com isso eles fiquem a par de como devem atuar 

juntamente com a entidade na educapao dos seus filhos.

FORMACAO DAS EDUCADORAS

• Participaqao em cursos de capacitaqao profissional para educadores de creche oferecidos 

pela prefeitura e outros,

• HIPC diariamente, a partir das 16 e 20 hs.

ATIVIDADES E SERVICOS

TRIAGEM E MATRICULAS: Seleqao, msenfao e registro das crian9as por ocasiao do inicio do 

• ano letivo e por procura de vagas em qualquer periodo.

.SAUDE: Observapao da criamja orientapao aos pais e encaminhamento , quando necessario, a 
services medicos; formapao de habitos de saude.

AHMENTACAO: O cardapio segue a orientapao de uma nutricionista:

• Cafe da manha ( pao e leite ),

• Almopo (e bem \'ariado e saboroso),

• Lanche (ffutas da epoca ou doces caseiros ),

• Jantar ( sopa diversificada de cames e legumes ).



HTGIENE PESSOAL: Forma^So de habitos de higiene adequados, (banhos, escova$ao, etc.). 
Atividades desenvolvidas de forma educacional.

ATIVIDADES PSICOPEDAG6G1CAS DE LAZER

Atuafao junto a crian^a buscando a satisfa^ao de suas necessidades basicas, afetivas, 
cognrtivas e sociais, fazendo com que ela aprenda, deslumbre, construa e seja capaz de produzir 

o seu prbprio conhecimento, tendo prazer em frequentar a creche.

AVALIACAO

Tem como objetivo verificar o processo educative, o desenvolvimento e o rendimento 

das erranpas. Faz-se necessario que o educador tenha sensibilidade, a I6gica e principalmente o 

comprometimento enquanto avaliador, alem de que, e precise estar em intima conexao com os 

objetivos norteadores da apao educativa. E precise que o educador tenha um prepare te6rico e 

dominar bem os conteudos abordados. E importante registrar as suas observances em cadernos 

di&rios ou semanais. O educador tem que estar atento tambem, para avaliar constantemente a sua 

pMtica educativa a fim de buscar novos caminhos permitindo a eficiencia e a qualifiesp2o de sua 

pr&tica educativa.

RECURSOS MATERIAIS

RECURSOS HUMANOS

FUNCAO ESCOLARIDADENOME
PsicopedagogiaMaria Aparecida da Silva Coordenadora
PedagogiaGabriela de Souza Lima Professora
PedagogiaProfessoraMaria de F£tima 

R. Ramos Matos
PedagogiaAngelica Maria Norberto Professora
Educapao Artistica, 
Ciencias Conti beis, 
Pedagogia

ProfessoraMircia AP. Uemura 
Kametani

PedagogiaAline Ferreira da Silva Professora

PedagogiaVivianne Q Cardoso Professora
Pedagogia incompletaAuxiliarMonique Hellen
PedagogiaSabrina Vieira Auxiliar

Nutricionista NutricaoMayla G. Tazinazzio
Pedagogia incompletaFrancieli C.Favarini 

Santos
Auxiliar

MerendeiraMircia Mendes 
Rodrigues

Services geraisSandra S3o Felicio



Odete Mello Servigos Gerais
Maria Memn Confeiteira
Maria Cristina Pontes Servigos Gerais
Maria de Fatima 
Santos Souza

Servigos Gerais

Manoel Alves Vieira Zetador
Angela Maria Ferrari 
Francia

Secretaria Contabeis

PLANOS DE APLICAQAO

NATUREZA OE DESPESAS

ESPECIFICAgAQ FUNDEB TOTAL

Saldrios e encargos R$ 399.537,60 R$ 399.537,60 
R$ 13.462,40Agua, luz e telefone R$ 13.462,40

Material Pedag6gico R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
Material de consume R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
Outras despesas R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

total R$ 425.000,00 R$ 425.000,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - FUNDEB

MESES VALOR

JANEIRO R$ 35.416,66 
R$ 35.416,66 
R$ 35.416,66 
R$ 35.416,66

FEVEREIRO
MARgO
ABRIL
MAIO R$ 35.416,66 

R$ 35.416,66 
R$ 35.416,66 
R$ 35.416,66 
R$ 35.416,66

JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO R$ 35.416,66
NOVEMBRO R$ 35.416,66
DEZEMBRO R$ 35.416,74
TOTAL R$ 425.000,00



PLANO DE ENSINO

COMPETENCIAS QUE DEVEM SER DESENVOLVIDAS NA EDUCACAO
INFANTIL:

• Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, 
com confian^a em suas capacidades e percepfao de suas Jimita^oes;

• Descobrir e conhecer seu proprio corpo, suas potencialidades e seus limites,

• Desenvolver e valorizar habitos de cuidado com a propria saude e bem estar;

• Estabelecer vinculos afetivos e de troca com adultos e crian9as fortalecendo sua auto* 

estima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunica^ao e interagao social;

• Estabelecer e ampliar cada vez mais as relagoes sociais, aprendendo aos poucos a articular 

seus interesses e pontos de vista com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo 

atitudes de ajuda e colaboragao;

• Observar e expiorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais 

como integrante , dependents e agente transformador do meio ambiente valorizando 

atitudes para sua conservagao;

• Brincar, expressando emogoes , sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades;

• Utilizar as diferentes linguagens ( corporal, musical, plastica, oral e escrita ) ajustadas as 

diferentes intenpoes e situapoes de comunicapao , de forma a compreender a ser 

compreendido, expressar suas ideias , sentimentos, necessidades e desejos e avangar no seu 

processo de construgao de significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade 

expressiva;

• Conhecer algumas manifestagoes culturais , demonstrando atitudes de interesse, respeito e 

participagao ffente a elas e valorizando a diversidade.

UNGUAGEM ORAL E ESCRITA

BERQARIO I E II

Competencias a serem desenvolvidas no componente curricular;
• Participar de varias situagoes de comunicagao oral;

• Interagir e expressar desejos, necessidades e sentimentos atraves da linguagem oral;

• Interessar-se pela leitura de historias oral;

• Familiarizar-se aos poucos com a escrita do seu nome por meio da participagao em 

situagoes nas quais ela se faz necessaria e do contato cotidiano com livros, revistas e 

historias em quadrinhos.



Habilidades a serem desenvolvidas:

• Usar a linguagem oral para conversar, comunicar, relatar suas vivencias e expressar 

desejos, vontades, necessidades e sentimentos, nas diversas situaipoes de intera9ao presentes 

no cotidiano;

• Participar de situates cotidianas onde se faz necessaria a participate da leitura do 

professor;

® Observar e manusear materials impresses

Conteudos:

• Conversa informal, bora da historia,

• Zdentificar o nome ( cartaz na parede- visuaiiza<?ao ),

• Compreender ordens simples,

• Indicar partes do corpo em bonecos e nas proprias crianfas,

• Desenvolver associate* de objetos por especies,

• Manusear revistas, livros, identificando o que ve,

• Brincadeiras enffente ao espelho,

• Imitar o professor

Atividades:
• Atividades de vivencias,

• Atividades Jivres,

® Atraves de brincadeiras solicitar que a crianga atenda as ordens simples feitas pelo 

professor,

• Identificar partes do corpo,

• Uso de gravuras simples,

• FoJhear livros e revistas Jivremente e sobre orientagao do professor,

® Mostrar partes do corpo no espelho, em bonecos ou na propria crianga.

® Imitar o que o professor pede, seguindo o seu comando.

Avaliagao:
• Processo de avaliagao do ensino e da aprendizagem sera realizado atraves de registros da 

participapao da crianpa nas atividades e se os objetivos propostos estao sendo alcanpados.



Movimento
Competencias a serem desenvolvidas no componente curricular:

• Familiarizar-se com a imagem do proprio corpo,

• Explora<;ao de gestos e ritmos corporais,

• Deslocar com destreza no espa90,

• Explorar e utilizar os movimentos de preensao, encaixe, para uso de objetos diversos.

Habilidades a serem desenvolvidas:

- reconhecimento progressive de segmentos e elementos do proprio corpo por meio da explora?ao, 

das brincadeiras, do uso do espeiho e da intera^ao com os outros,

- expressao de sensapao e ritmos corporais por meio de gestos, posturais e da linguagem oral,
- explorar de diferentes posturas corporais, como se sentar em diferentes inclinapoes, deitar-se em 

diferentes posipoes, ficar reto apoiado na ponta dos pes com e sem ajuda,

- ampliapao progressiva da destreza para deslocar-se no espapo por meio da possibilidade 

constante de arrastar-se, engatinhar, rolar, andar, correr, saltar,
- aperfeipoamento dos gestos relacionados com a preensao, o encaixe, o trapado no desenho, o 

lanpamento, por meio da experimentapao e utilizapao de suas habilidades manuals em diversas 

situapoes cotidianas.

Conteudos:

• Desenvolver o equilibria, danpa, jogos, movimento, lateralidade, coordenapao motora, 
imitapoes, mimicas,

brincadeiras orientadas,

Atividades :

0 Pulando objetos e obstaculos, andando, correndo, rolando, passando por cima de almofadas 

e etc...

« Imitando os bichos e expressoes faciais,

• Tocar partes do corpo no banho,

• Brincadeiras cantadas

• Expressao de sensapoes por meio de gestos e posturas,

« Tanque de areia , ( bolinhos de lama, torres, castelos e etc...),

• Tuneis e cabanas, ( com lenpois, cadeiras, mesas, cobertores.),

• Observar seu corpo e suas expressoes faciais no espeiho.

Avaliapao:



« processo de avalia^ao do ensino e da aprendizagem sera realizado atraves de registros da 

participafao da crianta nas atividades e se os objetivos propostos estao sendo alcanfados.

NATUREZA E SOCIEDADE

Competencias a serem desenvolvidas no componente curricular:
• Explorar o ambiente para retaciouar-se com pessoas,

« Estabelecer contato com pequenos animais, plantas e objetos diversos, manifestando 

curiosidade e interesse.

Habilidades a serem desenvolvidas:

® Participa?ao em atividades que envolvam historias, brincadeiras , jogos e cangoes que 

digam respeito as tiadipoes culturais de suas comunidades e de outros grupos,

• Explora9ao de diferentes objetos e suas propriedades e de rela^oes simples de causa e 

efeito,

« Contato com pequenos animais e plantas, sempre com a presenpa do professor, ou de um 

profissional da area,

• Conhecimento do proprio corpo por meio do uso e da explora^ao de suas habilidades 

fisicas, motoras e perceptivas.
Conteudos :

• Datas comemorativas,

• Contato com pequenos animais e plantas,

• Explorar o meio ambiente, local onde mora e estuda,

• Identificar diferentes tipos de brinquedos e objetos.

Atividades :

Intera^ao atraves de jogos e brincadeiras,

Excursao pelo espago extemo da creche para observagao de mas, carros, motos , pessoas, 
etc...

Observagao de pequenos animais, ( formigas, besouros, aranhas, minhocas, borboletas, 

passaros ), sempre com a presenga do professor,

Cultivar plantas, ( montar bortas com garrafas pet e plantar floras ),

Jogos e brincadeiras, musicas, historias e dangas tradicionais da comunidade e dos 

familiares mais velhos,

Manusear e explorar diversos objetos,

Aprendizagens dos nomes em situagoes rears do cotidiano das criangas.



• Misturas de elementos, agua e areia, cores, etc... 

Avalia^ao:

O processo de avaliapao do ensino e da aprendizagem sera realizado atraves de registros da 

participa^ao da crian^a nas atividades e se os objetivos estao sendo alcangados.

ARTES VISUAIS

Competencias a serem desenvolvidas no componente curricular:

• Ampliar o conhecimento de mundo que possuam manipulando diferentes objetos e 

materiais,

® Utilizar diferentes materiais graficos e plasticos sobre diferentes superficies,

Habilidades a serem desenvolvidas:

® Exploragao e reconhecimento de diferentes movimentos gestuais,

• Cuidado com o proprio corpo e dos diferentes movimentos gestuais,

• Cuidado com os materiais trabalhados e objetos produzidos,

• Observaqao e identificaqSo de imagens diversas,

• Observaqao de imagens artisticas.

Conteudos :

Danyas, desenhos livres, tecnicas de misturas e pinturas diferenciadas, historias, leituras e 

dramatizafoes, faz-de-contas, recortes e colagens.

Atividades :

o Teatro de sombras 

o Fantoches variados,

® Coreografias faceis de imitar,

• Expiora?ao e manuseio de materiais diversos,

• Dramatiza^oes,

® Brincadeiras livres e orientadas,

AvaUaqao:

0 processo de avalia9ao do ensino e da aprendizagem sera realizado atraves de registros de 

participaqao da crianqa nas atividades e se os objetivos propostos estao sendo aicanqados.



MUSICA

Competencias a serein desenvolvidas no componente curricular:

• Ouvir, perceber e discriminar sons diversos, fontes sonoras e produces musicals, 

« Brincar com a musica, imitar, inventar e reproduzir erodes musicals.

Habilidades a serein desenvolvidas:

• Exploragao, expressao, reprodu$ao do silencio e de sons com a voz, o corpo e materials 

sonoros diversos,

• Interpretagao de musicas e can?5es diversas,

• Participafao em brincadeiras e jogos cantados e ritmicos,

• Escuta de obras musicals infantis variadas,

® Participate em situates que interagem, musicas, can?6es e movimentos corporals.

Conteudos :

« Seguir os movimentos que pede a musica,

• Perceber os sons de silencio e de musicas mais ientas,

• Desenvolver o prazer de escutar as musicas e observatjao dos ritmos, 

® Musicas de rotina,

• Jogos e brincadeiras que envolvam a musica,

Atividades :

• Atividades ludicas,

• Imitagoes de vozes, ruidos, sons corporals, dangas,

• Cantar para as criangas dormirem,

• Explorar materials sonoros, ( chocalhos, blocos, sinos ),

• Manuseio e exploragao dos instrumentos musicals, como violoes, pianinhos, etc...

• Cantar em situagoes como, (banho, fila, no parque, na sala de aula, na saida)

Avaliagao:

O processo de avaliagao do ensino e da aprendizagem sera realizado atraves de registros de 

participagao da crianga nas atividades e se os objetivos propostos estao sendo alcangados.

MATEMATICA

Competencias a serem desenvolvidas no componente curricular:



® Estabelecer aproxima9des a algumas no?6es de matematicas presentes no cotidiano, como 

contagem, sequencia numerica, redoes espaciais.

Habilidades a serem desenvotvidas:

• Participar de atividades em que o adulto recite a sequencia numerica;

• Participar de contagem envolvendo o grupo de cria^as, objetos envoividos em historias, 
musicas, brincadeiras e jogos.

• Utilizar expressoes relacionadas a quantidade nas suas brincadeiras,

• Participar de jogos de figuras,

• Fazer observances que revelam uma aproximaqao as nonoes de quantidade, tempo e 

posipao utilizando terminologia propria e afim.

Conteudos:

• Contagem ora! ( nas musicas e visualizanao), ate o 03 ou onde o aluno consegue contar,

• Cores primarias e suas misturas,

• Nonoes de tempo e espago,

• Brincadeiras de construgoes,

Atividades :

• Maior/menor, dentro/fora,em cima/em baixo, subindo/descendo, construgao de torres, 

pistas, castelos, jogos de encaixe, painel de ( pesos/medidas, aniversariantes, contagem dos 

alunos presentes/ausentes , ajudantes do dia etc...), carimbos de maos e pes, brincadeiras e 

musicas envolvendo os numeros,

• Figuras geometricas planas: ( BERQArIO I - circulo e sua musica, BERQARIO II - 

cfrculo, quadratic e triangulo e suas musicas. ),

Avalianao:
O processo de avaliaqao do ensino e da aprendizagem sera realizado atraves de registro de 

participanao da crianpa nas atividades e se os objetivos propostos estao sendo alcanqados.

MATERNAL IE H

LINGUAGEM ORAL E ESCRITA 

Competencias a serein desenvolvidas no componente curricular:

• Interessar-se pela leitura de historias e fabulas,



o Interagir e expressar desejos, necessidades e sentimentos atraves da linguagem oral, 

® Participar de variadas situafoes de comunica^ao oral.

Habilidades a serein desenvolvidas:

• Usar a linguagem oral para conversar, comunicar, relatar suas vivencias e expressar 

desejos, vontades, necessidades e sentimentos, nas diversas situa9oes de intera^ao presente 

no cotidiano onde se faz necessaria a participa^ao da leitura,

• Observar e manusear materiais impresses, jornais, revistas e livros infantis.

Conteudos:

® Conversa informal, 

o Rodas de conversas orientadas,

® Hora da historia e fabulas, 

o Identificar o nome,

• Compreender ordens simples e duplas,

• Identificar partes do corpo no espelho, em bonecos e nas criamjas,

• Manusear livros, revistas, jornais, identificar e apontar o que ve,

• Imitar o professor,

• Parlendas e poesias 

Atividades:

• Atividades de vivencias,

® Atividades livres e orientadas, atraves das brincadeiras solicitar que a crianga atenda as 

ordens simples e duplas,

• Identificar partes do corpo, nomeadas pelo professor,

• Leitura de crachas,

» Painel dos nomes proprios,

• Identificar os colegas,

« Leitura de livros infantis feito pelos alunos e professor,

• Caixa surpresa,

a Declamar parlendas e poesias,

Avaliaeao:

O processo de avaiia^ao do ensino e da aprendizagem sera realizado atraves de registro da 

participaQao da crianga nas atividades e se os objetivos propostos estao sendo alcangados.



MOVIMENTO

Competencias a serein desenvolvidas no componente curricular:

• Explorar e utilizar os movimentos de preensao e encaixe,

• Deslocar com destreza no espa90,

» Explora^ao de gestos e ritmos corporals,

• Familiarizar-se com a imagem do proprio corpo.

Habilidades a serein desenvolvidas:

• Reconhecimento progressive de segmentos e elementos do proprio corpo, por meio da 

explora^ao das brincadeiras, no espelho e intera9ao com os outros,

» Expressao de sensa9ao e ritmos corporais por gestos e posturas,

• Amplia9ao progressiva da destreza, andar, correr, saltar, pular, arrastar-se,

• Aperfei9oamento dos gestos relacionados com a preensao e o encaixe, do tra9ado e 

desenhos e escrita,
Conteudos :

• Dan9a, jogos, movimentos livres e orientados, lateralidade, coordena9ao motora, imita9oes, 
brincadeiras,

Atividades :

• Desenvolver o equilibrio, pulando, correndo, saltando.

® Imitar bichos, imitar expressoes faciais,

® Tocar as partes do corpo na hora do banho e aprender tomar banho sozinh

• Brincadeiras de roda

• Expressoes de sensaqoes por meio de gestos e posturas,

« Brincar no tanque de areia e no parque, tuneis, cabanas,

• Caminhadas ao redor da creche, no asiJo, observando tudo ao redor

Avaliaeao:

O processo de avalia9ao do ensino e da aprendizagem sera realizado atraves de registros da 

participaqao da crian9a nas atividades e se os objetivos propostos estao sendo alcan9ados.



NATUREZA E SOCIEDADE

Competencias a serem desenvolvidas no componente curricular

• ExpJorar o anibiente para refacionar-se com as pessoas,

® Estabelecet coutato com. animals e plantas e objetos divevsos, mamfestando curiosidade e 

interesse.

Habilidades a serem desenvolvidas:

• Participapao em atividades que envolvam historias, brincadeiras, jogos e canpoes que 

digam respeito as tradiqoes cuiturais de sua comunidade e outros grupos,

• Exploraqao de diferentes propriedades e de redoes simples de causa e efeito,

• Contatos com pequenos animals e plantas,

• Conhecimento do proprio corpo por meio de uso e de expioraijao de suas habilidades 

fisicas, motoras e perceptivas,
Conteudos:

• Datas comemorativas,

• Contatos com pequenos animais e plantas,

• Explorar o meio onde vivemos,

• Identificar partes do corpo, no espelho e nos colegas,

• Identificar diferentes tipos de brinquedos e objetos, 
Atividades:

• Interagao atraves de jogos e brincadeiras,

• Excursao pelo espapo da creche para observapao,

® Trabalhar a alimentapao e a higiene e saude,
• Cultivar plantas e hortas,

• Plantar feijoes e milhos nos potes com algodao, observar e acompanhar o seu 

desenvolvimento,

• Trabalhar a dengue, fantoches, mascaras, atividades de conscientizapao e desenhos,

• Piquenique no parque, na sombra das arvores, dentro da creche,

• Jogos e brincadeiras, musicas e historias, sobre as festas comemorativas,

• Danpas tradicionais,

® Rodas de conversas.

Avaliapao:

0 processo de avaliapao do ensino e da aprendizagem sera realizado atraves de registro da 

participapao da crianpa nas atividades e se os objetivos propostos estao sendo alcanpados.



ARTES VISUAIS

Competencias a serein desenvotvidas no componente curricular:

« Ampliar o conhecimento do mundo que possuam, manipulando diferentes objetos e 

materials,

• Utilizar diferentes materials graficos e plasticos sobre diferentes superficies.

Habilidades s serem desenvolvidas:

• Explora^ao e manipula9ao de materials de diferentes texturas e espessuras, de variados 

suportes graficos,

® Explora9ao e reconhecimento de diferentes movimentos gestuais,

• Cuidado com o proprio corpo e dos colegas no contato com os suportes e materiais,

• Cuidados com os materials trabaihados e objetos produzidos,

• Observa^ao e identifica^ao de imagens diversas,

• Observafao de imagens artisticas.

Conteudos:

• Teatros, dangas, desenhos livres e orientados com tecnicas diferenciadas, histdrias e 

fabulas, faz-de-conta, recortes e colagens, mistura de cores, pinturas de diversas formas.
Atividades:

Teatro e fantoches variados, dedoches,

Exploragao e manipulagao de materiais diversos, alinhavos,

Massa de modelar,

Murais e paineis na sala de aula ( fotos e figuras ),

Fotos das atividades e brincadeiras na creche e gravar DVD para mostrar aos pais e alunos, 
Dramatizagoes,

Brincadeiras livres e orientadas,

Cores primarias e secundarias.

Avaliagao:

O processo de avaliagao do ensino e da aprendizagem sera realizado atraves de registros da 

participagao da crianga nas atividades e se os objetivos propostos estao sendo alcangados.



MUSICAS
Competencias a sereni desenvolvidas no componente curricular;

• Ouvir, perceber e discriminar sons diversos, fontes sonoras e produfdes musicais, 

o Brincar com musicas, imitar, inventor e reproduzir criaQoes musicais,

Habilidades a serem desenvolvidas:

• Exploraipao, expressao, reprodu^ao do silencio e de sons com a voz, o corpo e materials 

sonoros diversos,

• InterpretapSes de musicas e canpoes diversas,

© Participatjao em brincadeiras e jogos cantados e ritmicos,

• Escuta de obras musicais infantis variadas,

0 Participar em situates que interagem musicas, movimentos corporals e canoes,
Conteudos:

• Seguir os movimentos que pede a musica,

• Perceber os sons do silencio,

• Desenvolver o prazer de ouvir musicas e ritmos diversos, 

o Musicas de rotina,

« Jogos e brincadeiras que envolvam a musica.
® Imitar o professor.

Arividades:

® Ludicas, imitar vozes, sons, ruidos, dan^as, explorar materiais sonoros, bandinhas, pianos, 

violoes, cantar na fila, refeipoes, parque, saida.

Avaliacao:

0 processo de avaliagao do ensino e da aprendizagem sera realizado atraves de registros da 

parficipapao da crian9a nas atividades e na observapao de que os objetivos propostos estao sendo . 
alcan^ados.

MATEMATICA
Competencias a serem desenvolvidas no componente curricular:

• Estabelecer aproximapoes a algumas nopSes matematicas presentes no cotidiano, como 

contagem esequencianumerica.

Habilidades a serem desenvolvidas:

• Participar de atividades com sequencia numerica;

<* Contagem oral envolvendo grupos de crian^as, objetos, historias, jogos, etc...

• Relacionara quantidade nas brincadeiras,

• Figuras tridimensionais usando a massinha de modelar,

• Jogos de figuras,

• Nopoes de quantidade, tempo e posipao ,



Conteudos:

• Contagem oral (nas musicas e visualizasoes), ate o 05 ou onde o aluno consegue 

contar,

. « No^oes de quantidade,

• Cores primarias e secundarias,

• No56es de tempo e espa5o, brincadeiras de construtpSo,

Atividades:

• Maior/menor, dentro/fora, em cima logicos, figuras geometricas planas, 

(MATERNAL I e II - circulo, quadrado, triangulo, retangulo, losango, trapezio,

pentagono e hexagono e suas musicas)/em baixo, subindo/descendo, constru?ao de 

torres, encaixes. castelos, blocos;

« Brincadeiras que envolvam os numeros, quebra-cabefas, jogo da memoria, boliche, 
domino, musicas que envolvam os numeros, utilizar as maos para contar de 1 a 10

Avaiiaqao:

O processo de avaliaqao do ensino e da aprendizagem sera realizado atraves de 

registros da participaqao da crian^a nas atividades e se os objetivos propostos estao sendo 

alcanqado

PLANEJAMENTO 2018

Janeiro
- Dia 29 a 02/02:
Semana de adaptaqao: acolhimento, brincadeiras

Fevereiro:
- Dia 13/02: Camaval 
Atividade de pintura 
Mascara
Festa de camaval com fantasias
- Dia 15 e 16:
Passeios
Recreaqoes

Mar^o:
- Dia 08/03: Dia international da Mulher 
Confec£ao de lembrancinha para levarem para casa
- Dia 14/03: Dia Nacional dos Animais 
Projeto: Os tres porquinhos.
- Dia 22/03: Dia Mundial da Agua 
Atividades relacionadas ao tema 
Confecqao de cartazes



Teatro

Abril:
- Dia 01/04: Pascoa
De 26 a 30/03 realizar atividades com o tema da pascoa
Brincadeiras
Pintura facial
Mascara
Lembrancinha
- Dia 13/04: Dia do Hino Nacional Brasileiro 
Culto a bandeira
- Dia 18/04: Monteiro Lobato 
Projeto relacionado ao tema.
- Dia 19/04: Indio 
Brinquedo de origem 
Mascara; cocar; colar 
Brincadeiras

Maio:
- Dia 13: Dia das maes 
Atividades para levarem para casa 
Ensaio para apresentaqao 
Lembrancinha (Pote de doce decorado)
- Projeto: Os cinco patinhos.

Junho:
- Dia 01/05: Semana Mundial do Meio Ambiente 
De 04 a 06 Projeto relacionado ao tema.
- Festa Junina

Julho:
- Projeto: Trabalhando cores com experimentos.

Agosto:
- Dia 11/08: Dia do Estudante 
Atividades
- Dia 12/08: Dia dos pais 
Atividades para levarem para casa 
Lembrancinha
Ensaio para apresenta9ao
- Dia 22/08: Folclore 
Projeto relacionado ao tema
- Dia 25/08: Soldado 
Atividades de pintura
Confecipao de algo em comemorapao ao dia

Setembro:
- Dia 07/09: Independencia do Brasil
Culto a bandeira
Atividades



- Dia 21/09: Dia da arvore 
Projeto relacionado ao tema
- Dia 25/09: Transito 
Atividades
Confec$3o de cartaz/ semaforo
- Dia 27/09: Dia do Idoso 
Passeio no lar dos idosos.

Outubro:
- Dia 12/12: Dia das crian9as
Semana com atividades fisicas e passeios em comemora^ao

Novembro:
- Dia 19/11: Dia dabandeira 
Atividades
*Preparai?ao para festas de final de ano.

Dezembro:
Festa de Formatura e Natal com apresentapoes.
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