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1. APRESENTAÇÃO 

 

O Centro de Educação Infantil Dona Júlia Bonelli apresenta como um de seus eixos 

norteadores o atual Projeto Político Pedagógico – PPP, um instrumento de essencial importância 

para que esta unidade de ensino alcance seus objetivos estabelecidos. Esta documentação auxilia e 

norteia o caminho a ser trilhado por todos os membros envolvidos no processo: sendo estes a 

administração, os gestores, os funcionários, os professores, atendentes, as crianças e suas famílias, 

devendo apresentar a participação efetiva de toda a comunidade escolar envolta neste CEI.  

 

“O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido explícito 

com um compromisso definido coletivamente [...] Político, por estar intimamente articulado 

ao compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população majoritária. 

No sentido de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade; [...] 

Pedagógico, no sentido de definir as ações educativas e as características necessárias às 

escolas de cumprirem seus propósitos e sua intencionalidade” (Veiga, 1997, p. 13). 

 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, 9394/96, em seu art. 12, inciso 1, 

define que “[...] os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as de seu sistema de 

ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica” (BRASIL, 1996).  

Sendo assim, o PPP é uma ferramenta de suma importância na organização e administração 

do espaço e de tudo o que está relacionado ao âmbito educacional e ao andamento letivo, sendo 

reavaliado, reconstruído e aprovado a cada novo ano letivo pela comunidade escolar.  

  

1.1 Histórico da Instituição 

 

Antes do ano de 1990, funcionavam as creches domiciliares em Ascurra. Em busca de um 

melhor atendimento assistencialista, a senhora Schirlei Fávero procurou informações e 

conhecimentos com especialistas de educação em Blumenau para abertura de uma creche. Em 1990, 

o prefeito em exercício, Senhor Pedro Moser, sancionou a Lei nº. 547/90 de 30/04/1990, que criou e 

convalidou a Creche Dona Júlia Bonelli como estabelecimento de educação, bem como outras 

unidades de ensino.  

A creche passou a atender crianças no então centro social urbano, no segundo andar. As 

crianças ficavam juntas, não havia separação de turmas e idades. Após algum tempo, com a vinda 

de empresas como a Sulfabril e a Hering na região, o número de procura por vagas aumentou, sendo 

necessária uma ampliação do espaço físico e do quadro de funcionários.  

Passaram, então, a atender as crianças ao lado do prédio onde havia 2 salas, cozinha e 

escritório. As crianças passaram a frequentar a turma por idade, sendo denominada de Berçário e 

Maternal em uma sala, e os maiores em outra.  
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As refeições eram preparadas pela cozinheira e servidas pelas crecheiras, na época assim 

denominadas. No início, o Clube de mães tinha grande papel na construção da creche, pois as 

funcionárias eram remuneradas por meio do repasse feito para o clube. O objetivo maior do 

atendimento em creche era para suprir as necessidades básicas das crianças, sendo o atendimento 

voltado para o assistencialismo. 

O horário de atendimento que era das 05:00 horas às 22:00 horas, passou a ser das 04:00 

horas às 23:30 horas, sendo divididos em dois turnos, matutino e vespertino. O quadro de 

funcionárias era composto por duas crecheiras por sala e uma cozinheira. As primeiras funcionárias 

foram: Carmem Gadotti, Salma Gomes, Santa Jandira Floriano, Salete Poffo e Marlene Heinz, 

algumas pertencem ao quadro de funcionários até hoje. 

A unidade recebeu o nome de Creche Dona Júlia Bonelli, em homenagem a uma mulher 

muito querida pela população e que realizava partos das puérperas. Cerca de 70 a 80 anos atrás, 

dona Júlia Bonelli residia em uma casa construída onde atualmente se encontra a Panificadora Nara. 

Ali, no primeiro andar da casa era sua morada e no andar de cima, em um tipo de sótão, realizava os 

partos. Em outros casos, as pessoas vinham buscar Dona Júlia Bonelli e levavam até suas casas para 

auxiliar as esposas na hora de dar à luz. Dona Júlia Bonelli colocava seu lenço escuro na cabeça, um 

guarda-chuva debaixo do braço e carregava sua maleta com seus instrumentos para auxiliar no 

parto. Na época não havia médico, apenas parteiras. 

Após alguns anos, dona Júlia Bonelli foi morar na atual Avenida 7 de Setembro, onde reside 

atualmente a senhora Neusa Bonetti. Sua última morada foi na Rua Indaial, próximo a Creche, 

onde, após alguns anos, veio a falecer. 

Em meados de 1997, a unidade passou a atender no prédio do Centro Social Urbano, no 

primeiro piso, onde as turmas passaram a ser atendidas por faixa etária. Com isto, foi necessário 

aumentar o número de funcionárias. A unidade passou a ter cinco salas, um refeitório, um roll de 

entrada, a recepção e um escritório. A área externa tinha brita fina com gira-gira e balanços que 

eram usados para todas as unidades. A partir de 2004, a Creche passou a ser nomeada como Centro 

de Educação Infantil Dona Júlia Bonelli. 

Em 2015, com o grande aumento de procura e o direito da criança em ser atendida em uma 

unidade de educação infantil, iniciou-se o desenvolvimento pedagógico com a presença de um 

professor por turma e foi necessária a ampliação do espaço físico da Unidade. O prefeito em 

exercício, Senhor Moacir Polidoro, transferiu o atendimento a Escola do Ribeirão Santa Bárbara 

para reforma e cobertura do piso superior, para aumento de espaço, a fim de atender a demanda de 

vagas. Foram criadas mais 4 novas salas, um refeitório, uma cozinha e banheiros. 

A Unidade passou a ter então 8 salas de atendimento, duas cozinhas, dois refeitórios, 

banheiros, corredores, escadas, um escritório e área externa pequena para atividades ao ar livre. 
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No final do ano de 2018 o prefeito em exercício, Senhor Lairton Possamai assinou o decreto 

que regularizou o atendimento de crianças de 0 a 3 anos e 11 meses de idade no CEI. E as crianças 

de 4 e 5 anos passaram a frequentar somente a escola Pré-escolar por 4 horas que é o período 

adequado. 

A unidade passou a atender as crianças menores no piso inferior e as maiores no piso superior. 

Sendo que, também neste ano de 2019, estão sendo regulamentados os horários, o CEI está 

atualmente funcionando da seguinte forma: das 04h30min às 14h30min no horário integral; das 

07h30min às 11h30min matutino; e das 13:00h às 17:00 h no período vespertino. 

Atualmente o CEI atende cerca de 127 crianças na idade de 3 meses a 3 anos e 11 meses. 

Comporta cerca de 8 salas de atendimento à crianças, sendo denominadas: Berçário I com crianças 

de 3 meses a 1 ano em uma sala, duas turmas de Berçário II, atendendo crianças de 1 ano a 2 anos, 

denominada Berçário II A e Berçário II B. Duas turmas de Maternal I sendo denominadas Maternal 

I A e Maternal I B, com crianças de 2 anos a 3 anos. Duas turmas de Maternal II, sendo 

denominadas Maternal II A e Maternal II B, atendendo crianças de 3 anos a 3 anos e 11 meses. 

Na entrada da Unidade há um corredor coberto, com dois portões para segurança. As salas 

estão distribuídas em dois andares, sendo que no piso inferior atende as turmas de berçários e no 

piso superior atende as turmas de maternais. Em cada piso, há uma cozinha, banheiros adaptados as 

crianças, banheiros para os funcionários, um banheiro adaptado para pessoas com necessidades 

especiais e refeitório.  

Anteriormente contava com a área externa de pequeno porte com o playground, cama elástica, 

e armações para balanços para os bebês. Em 2019, com a mudança de gestão, foi revitalizada a área 

externa com o plantio de grama, retiradas as grades de roll de entrada, construído caminhos de 

pneus, realizado pintura nos muros e construído espaços temáticos.  

No fazer pedagógico, mudou-se a acolhida dos pais, onde os mesmos entregam seus filhos em 

sala, os móveis e brinquedos são dispostos na altura das crianças, as crianças passaram a servir-se 

de forma autônoma, mediante auxílio do profissional e a construção dos espaços temáticos internos.  

 

1.2 Dimensão Física 

 

O Centro de Educação Infantil Dona Júlia Bonelli, possui uma área total de 3.261,18 m², 

sendo 791,38 m² de área construída. A Unidade possui em seu espaço físico interno e externo: 

 01 espaço para Refeitório para os berçários com 01 buffet, 02 mesas de madeira 

acompanhadas de 04 bancos de uso coletivo, 02 cadeiras com 06 acentos adaptados para os bebês. 

 01 espaço para Refeitório para os maternais com 01 buffet adaptado, 04 mesas de madeira 

acompanhadas de 08 bancos de uso coletivo, 01 ar condicionado. 
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 01 Cozinha contendo 02 geladeiras, 01 fogão industrial de 04 bocas, 02 pias, 02 freezers, 01 

liquidificador, 01 mesa, 01 micro-ondas, 01 forno elétrico, 05 estantes de ferro, utensílios de 

cozinha e louças. 

 01 escritório contendo 02 mesas, 04 cadeiras, 01 armário de madeira, 01 estante de madeira 

de parede, 01 televisão para visualização das câmeras, 01 computador, 01 impressora. 

 01 Sala destinada para uso dos funcionários (fazer suas refeições, onde é compartilhado com 

os funcionários da escola Pré-Escolar Pequeno Príncipe) contendo 02 mesas com 08 cadeiras, 01 

pia com torneira, 02 bancos de madeira, 02 guarda- volume de metal, 02 armários de madeira, 01 ar 

condicionado. Utensílios de cozinhas. 

 02 espaços com 02 chuveiros, 02 tanquinhos e 01 trocador localizado junto do banheiro de 

uso das crianças. 

 01 Lavanderia com 01 armário de madeira, 01 armário de metal, 01 tanque de cimento e 02 

lavadoras automática de 8kg e 10kg, 02 secadoras de 10kg. (Uso compartilhado com os 

funcionários da escola Pré-Escolar Pequeno Príncipe). 

 01 depósito com 05 estantes de metal, 01 balcão, 01 mesa com diversos produtos para 

limpeza. (Uso compartilhado com os funcionários da escola Pré-Escolar Pequeno Príncipe). 

 01 almoxarifado com 04 estantes de metal, 02 carteiras e diversos materiais escolares e de 

uso das instituições do CEI e da escola Pré-Escolar Pequeno Príncipe. 

 01 depósito com 04 estantes de madeira fixas para guardar materiais diversos. 

 04 Sanitários para as crianças, 01 bebedouro, 01 espelho de parede e 01 tanque adaptado 

para as crianças fazerem suas higienes pessoais, 20 colchões de crianças. 

 01 espaço para uso dos professores; contendo 01 sanitário, 02 pias e 03 torneiras, 01 

espelho, 01 armário de madeira e 01 armarinho.    

 01 Área livre sem cobertura contendo uma estrutura com 03 balanços de pneus, 01 

escorregador de madeira, 01 casinha com cercado, 01 caixa de areia, 01 circuito de pneus, 01 

espaço sensorial, 01 playground, 01 horta, 01 pia, 01 espaço para bicicletas e diversas áreas de 

gramado, caminhos feitos de pneus e tubo. 

 01 Sala de aula (Sala 2) contendo 01 mesinha e 04 cadeirinhas, 03 armários de madeira, 01 

ar condicionado Split, 01 televisão de 42 polegadas, 01 espelho, 01 interfone. 

 01 Sala de aula (Sala 1) contendo 03 armários de madeira, 01 ar condicionado Split, 01 

televisão de 32 polegadas, 01 espelho. 

 01 Sala de aula (Sala 3), contendo 02 estantes de madeiras, 01 ar condicionado Split, 01 

televisão de 32 polegadas e 01 espelho. 

 01 Sala de aula (Sala 4) contendo 03 estantes de madeira, 01 ar condicionado Split, 01 

televisão de 32 polegadas e 01 espelho. 
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 01 Sala de aula (Sala 5), contendo 03 estantes de madeira, 01 mesinha, 01 ar condicionado 

Split, 01 televisão de 32 polegadas e 01 espelho. 

 01 Sala de aula (Sala 9) contendo 02 estantes de madeira, 03 estantes de ferro, 01 mesinha, 

04 cadeiras, 01 ar condicionado Split, 01 televisão tv de 32 polegadas e 01 espelho. 

 01 Sala de aula (Sala 10) contendo 03 estantes de ferro, 02 estantes de madeiras, 01 

mesinha, 04 cadeirinhas, 01 ar condicionado Split, 01 televisão tv de 32 polegadas e 01 espelho. 

 01 corredor que contém 01 bebedouro, 01 quadro de giz. 

 01 espaço coberto contendo 01 banco de madeira, 01 relógio ponto. 

 01 sala (05) contendo 01 ar condicionado Split. 

 01 sala (06) contendo 01 ar condicionado Split. 

 01 sala (07) contendo 01 ar condicionado Split. 

 01 sala (08) contendo 01 ar condicionado Split, 01 armário de ferro, 01 estante de ferro, 

tatames, 01 mesa grande. 

 01 sala de professores, contendo 01 ar condicionado Split, 01 estantes de ferro, 02 estantes 

de madeira, 03 armários de ferro, 01 mesa, 04 cadeiras, 02 mesas de computador, 02 computadores, 

01 impressora colorida. 

 Sanitário andar superior, contendo 02 vasos sanitários, 03 pias e 03 espelhos. 

 Sanitário dos funcionários, contendo 01 vaso sanitário, 01 pia com torneira, 01 lavatório 

com chuveiro para dar banho nas crianças. 

 01 espaço destinado a cozinha sem uso no momento. 

 Corredores no andar superior. 

 Escadaria para andar superior. 

 Espaço próximo da escada no andar superior destinado ao espaço da arte contendo armários 

feitos com caixotes de frutas, mesas adaptadas e cadeirinhas, materiais diversos de uso coletivo. 

 Espaço próximo a escada destinado ao espaço da leitura contendo armários feitos com 

caixotes de frutas já fixados nas paredes, mesas adaptadas, cadeirinhas, livros. 

 Espaço próximo ao cantinho da leitura destinado a exposição de atividades. 

 Espaço para amamentação na frente da sala dos professores contendo 01 sofá. 

 Área livre sem cobertura contendo uma estrutura com 03 balanços de pneus, 01 escorregador 

de madeira, 01 casinha com cercado, 01 caixa de areia, 01 circuito de pneus, 01 espaço sensorial, 01 

playground, 01 horta, 01 pia com 01 torneira, 01 espaço para bicicletas e diversas áreas com 

gramado.  

1.3 Dimensão Financeira 
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Os Recursos Financeiros do CEI Dona Júlia Bonelli são administrados pela APF (Associação 

de Pais e Funcionários), conforme o Artigo 13 do Estatuto, os fundos e demais valores financeiros 

serão sempre movimentados pelo Presidente e 1º Tesoureiro da APP. 

Estes recursos adquiridos são provenientes de: 

 PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) 

 Promoções da APF: contribuição espontânea dos pais, Festa Julina da Rede Municipal de 

Ensino (com participação nos lucros). 

 Parcerias: (doações, quando solicitado). 

 

1.4  Dimensão Situacional  

 

Em julho do ano de 2019, foram enviadas às famílias da rede, questionários a fim de 

delimitarmos a dimensão situacional das unidades de ensino.  

Das 126 famílias até então matriculadas na nossa unidade, objetivemos 106 questionários de 

retorno. Com estes, podemos identificar que: 

  88,5 % das famílias são naturais de Santa Catarina, 6,5% naturais do Paraná, 2% vindas do 

Centro Oeste, Norte e Nordeste, e 2,5% regiões Sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro. 

 Quanto a raça ou cor, descreveram-se como 77% branco, 17% pardo, 4% preto e 2% 

amarelo/ indígena.  

 69% dos responsáveis tem como estado civil casados/amasiados, 29% solteiros e 3% 

separados ou divorciados. 

  Na escolaridade, apresentam-se famílias com 2% analfabetos, 49% com ensino 

fundamental, 40% ensino médio e 10% com ensino superior.  

 Da profissão dos responsáveis, 45% trabalham no setor têxtil, 6% construção civil, 2% do 

lar, 4% motoristas, 2% trabalham na Educação, 4% são empresários/comerciantes, 5% auxiliar de 

produção, 4% autônomos, 6 % operador de máquinas e 29 % funções não declaradas. 

 Em relação à quantidade de filhos, 45% tem apenas um filho, 34% têm dois filhos, 12% têm 

três filhos, 4% tem quatro filhos e 6% tem cinco filhos. 

 Quantidade de pessoas que residem na mesma casa, 2% duas pessoas, 49% três pessoas, 

28% quatro pessoas, 18% cinco pessoas e 3% sete pessoas. 

 Pessoas com deficiência na família, 3% há alguém na família com alguma deficiência e 97% 

não têm.  

 Quanto à religião das famílias, 66% são católicos e 34% são evangélicos ou protestantes. 

 Quanto ao programa bolsa família, 4% participam do programa e 96% não são cadastrados 

nele. 
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 Quanto à moradia, 52% possuem casa própria e 48% não possuem. 

 Com relação à renda familiar, 11% recebem até um salário, 47% recebem de um a dois 

salários, 40% recebem de dois a cinco salários, 1% recebem de cinco a dez salários e 1% recebe 

mais de dez salários. 

 Famílias que possuem plano de saúde, 9% possuem plano de saúde e 91% não possuem. 

 Relação de bens das famílias, 69% possuem um carro, 12% possuem dois carros, 2% 

possuem três ou mais carros e 17 % não possuem carro. 40 % possuem um computador, 4% dois 

computadores, 56% não possuem computador. 73% possuem uma televisão, 20% duas televisões, 

3% três ou mais televisões e 4% não possuem televisão. 88% possuem uma máquina de lavar, 6% 

duas máquinas e 6% não possuem máquina de lavar. 96% possuem uma geladeira e 4% possuem 

duas geladeiras.  

 Quanto aos serviços, 22% possuem telefone fixo, 78% não possuem telefone fixo em casa. 

41% possuem um celular, 42% dois celulares, 16% três celulares e 1% não possuem celular. 90% 

das famílias tem acesso a internet e 10% não tem acesso. 33% possuem canal de televisão por 

assinatura e 67% não possuem. 100% dos familiares não possuem assinatura de jornal. 100% não 

possuem assinatura de revista. E por fim, 31% das famílias possuem assinatura de serviço digital e 

69% não possuem. 

 

Questionário Pedagógico: 

 

 Em relação ao acompanhamento das famílias na vida escolar de sua criança, 95% 

acompanham, 4% às vezes e 1% não. 

 Comparecem a escola, 53% comparecem espontaneamente para saber do desenvolvimento 

da criança e/ou em eventos, 47% comparecem quando solicitado. 

 O grau de importância na vida escolar, 93% dão a nota de 8 a10 e 7% dão nota de 5 a 7. 

 Momentos de interação com a família, brincando, contando histórias, 99%  interagem com 

suas crianças e 1% não interagem. 

 Tem o hábito de leitura, 57% possuem o hábito de leitura e 43% não possuem. 

  Conhece o professor e mantem contato de sua criança, 39% conhecem e tem contato, 50% 

conhece mas não tem contato e 11% não conhece. 

 Qualificação da educação da sua criança e satisfação com a mesma, 95% dão a nota de 8 a 

10 para a educação oferecida, 4% dão a nota de 5 a 7 e 1% de 2 a 4. 

1.5 Regimento Interno  

 

INSTRUÇÕES NORMATIVAS CEI DONA JÚLIA BONELLI 
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Os Centros de Educação Infantis do município de Ascurra esclarecem e estabelecem normas 

para os funcionários para um bom funcionamento das instituições. 

I- Vir com roupas adequadas, cuidando com decotes, comprimento da bermuda 4 dedos 

acima do joelho, calças rasgadas e roupas transparentes. 

II- Calçado deverá ser baixo para o funcionário poder brincar e atender a criança 

adequadamente;  

III- Os brincos deverão ser pequenos para a segurança do funcionário; 

IV- As unhas precisam ser curtas para evitar acidentes; 

V- Os profissionais com cabelos compridos deverão usá-los presos; 

VI- Os adultos são exemplos na educação das crianças, portanto é extremamente 

proibido sentar na mesa nas crianças, mastigar chicletes, comer qualquer tipo de alimento da sala e 

na frente das crianças (sendo que a instituição possui sala apropriada para realizar a alimentação dos 

funcionários). 

VII- Quando utilizar os diversos espaços internos e externos é importante que organizem 

conforme encontrado. 

VIII- Os funcionários responsáveis pela cozinha e limpeza estão a serviço do CEI e por 

isso precisam atender as necessidades das crianças prioritariamente (manter limpo e organizado os 

locais que são usados constantemente pelas crianças como refeitório e banheiro) 

IX- Os funcionários da limpeza devem auxiliar os demais profissionais em casos de 

vômitos, esfíncteres ou assim que precisar. 

X- Os funcionários da limpeza deverão se organizar nos momentos de limpeza para não 

influenciar no andamento pedagógico da turma, sendo que todos os dias pode haver mudanças no 

planejamento, então há a necessidade diária de se comunicar para a realização da limpeza da sala. 

XI- Respeitar os horários estabelecidos (entrada, lanchinho, horário do almoço e saída) 

pela coordenação para o bom andamento do CEI. 

XII- O telefone do CEI não poderá ser utilizado para tratar de assuntos particulares. 

XIII- O celular poderá ser utilizado apenas no horário do lanche de 1 hora na sala das 

funcionárias. 

XIV-  A sala de amamentação é exclusiva para as mães que amamentam. 

XV- Sempre que uma criança estiver chorando, o funcionário que estiver mais próximo 

deverá atendê-la com carinho, demonstrar atenção e preocupação com os seus sentimentos. 

XVI-  As funcionárias quando estiverem com as crianças, deverão participar das 

brincadeiras, incentivando ou propondo novas maneiras de manusear os brinquedos e materiais, 

sentando e interagindo com as crianças. 
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XVII- A criança que utiliza o bico deverá ser estimulada a guardá-lo na mochila logo após a 

entrada e depois do horário do soninho (salvo exceção no período de adaptação). 

XVIII- É extremamente proibido deixar as crianças sozinhas na sala, para buscar materiais 

ou por qualquer outro motivo. Quando necessário, pedir auxílio para outro profissional. 

XIX- Os funcionários que tiverem filhos no CEI, não deverão atendê-los de maneira 

diferenciada em hipótese alguma. 

XX- Cada membro do CEI deverá exercer a sua função da melhor forma possível, 

evitando comentários (fofocas que possam provocar desentendimentos). 

XXI- É expressamente proibido dar e trocar informações com pais ou responsáveis através 

das redes sociais (whatsapp, messenger, instragram e etc.) pois todos os assuntos relacionados as 

crianças deverão ser resolvidas no CEI. 

XXII- Assuntos particulares relacionados às crianças e funcionárias deverão ser mantidos 

em sigilo dentro e fora do CEI para que não virem fofocas. 

XXIII- Organizar seus assuntos particulares e familiares no seu horário de lanche. 

XXIV- As atendentes deverão auxiliar os professores durante as atividades e na construção 

dos espaços. 

XXV- Os profissionais deverão tratar-se da melhor forma possível, para que as crianças 

possam ter um ótimo atendimento, pois os adultos são os exemplos que as crianças irão seguir. 

XXVI- Dar toda assistência necessária para a higiene da criança (troca de fralda 

constantemente, roupa conforme necessidade, limpeza do nariz ou olho com secreção, manter 

arrumado os cabelos e etc.). 

XXVII-  Realizar o desfralde conforme a maturidade da criança, sendo que deverá ser feito 

no banheiro com muita calma e conversa.  

XXVIII-  Não é permitido comércio ambulante dentro e aos arredores do CEI. 

XXIX- O ar condicionado deverá ser usado quando estiver muito quente respeitando a 

temperatura correta de 25 graus. 

XXX- A televisão deverá ser usada para fins pedagógicos, no horário de trocas com a luz 

acesa e as crianças onde as câmeras visualizam. 

XXXI-  As salas que contém cadeirinhas deverão ser de uso exclusivo das crianças.  

XXXII- Cada sala deverá conter no mínimo 3 cantinhos para as crianças explorarem que 

serão planejados pelas professoras e executados com auxílio das atendentes, sendo modificado 

conforme o interesse das crianças ou a cada 6 meses. Algumas dicas: cantinho da leitura, cantinho 

do soninho, cantinho da beleza, cantinho da casinha, cantinho dos carrinhos, cantinho da arte, 

cantinho dos jogos e etc.   
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XXXIII- Nenhum funcionário poderá alimentar-se da comida das crianças (salvo exceção do 

café oferecido pela prefeitura). 

XXXIV- Cuidar e zelar do material do CEI, incentivar as crianças a cuidar dos 

materiais, brinquedos, dos espaços, das plantas e etc. 

XXXV- Incentivar e orientar as crianças no controle do desperdício da água e alimentos.  

 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

COORDENADORA DE EDUCAÇÃO INTANTIL 

 Articular e coordenar a elaboração do Projeto Político Pedagógico; 

 Assegurar a aplicação das Diretrizes Curriculares e dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

como referência da proposta pedagógica da escola; 

 Orientar o trabalho do professor para a elaboração de um currículo escolar contextualizado; 

 Acompanhar e avaliar o plano de trabalho dos professores; 

 Planejar e coordenar, as atividades escolares no que concerne a calendário escolar, 

composição de turmas; 

 Planejar e coordenar as reuniões pedagógicas, objetivando a melhoria constante do processo 

ensino-aprendizagem; 

 Mediar conflitos disciplinares entre professores e famílias; 

 Ministrar curso, palestra ou aula de aperfeiçoamento e atualização do corpo docente, 

realizando-as em serviço com o intuito de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos 

profissionais; 

 Cumprir e zelar pelo cumprimento da lei vigente; 

 Assegurar autenticidade, guarda, preservação e sigilo de todos os documentos; 

 Participar dos cursos de formação, simpósios, congressos, seminários e outros a fim de 

buscar enriquecimento pessoal e desenvolvimento profissional; 

 Articular, facilitar, mediar e motivar o processo de auto desenvolvimento da equipe docente, 

através das ações que promovam evolução positiva no desempenho pedagógico, nas relações de 

trabalho e nas atitudes frente a suas funções; 

 Pesquisar os avanços do conhecimento científico, artístico, filosófico e tecnológico, bem 

como organizar grupos de estudos, orientando atividades interdisciplinares de modo a promover 

formação contínua dos educadores (professores e/ou funcionários); 

 Estimular o aperfeiçoamento e a atualização do corpo docente, incentivando a participação 

em cursos de formação, grupos de estudo; 
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AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

 Auxiliar crianças com dificuldade de aprendizado, elaborar e aplicar brincadeiras, 

acompanhar o desenvolvimento de crianças com necessidades especiais e dar suporte aos 

professores. 

 Auxiliar a Educadora em suas atividades; 

 Verificar agendas e encaminhar a Coordenação; 

 Auxiliar nas refeições, trocas e passeios em grupo; 

 Aplicar atividade diferenciada da sala: pinturas, contação de histórias e jogos; 

 Monitoramento de transporte escolar; 

 Executar outras atividades correlatas ou complementares determinadas pela chefia imediata. 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 Executar trabalho rotineiro de limpeza em geral em edifícios, prédios e dependências 

escolares, espanando, varrendo, lavando ou encerando dependências, móveis, utensílios e 

instalações, louças, talheres, copos, vasilhames, panelas e outros para manter as condições de 

higiene e conservação; 

 Arrumar banheiros e toaletes, limpando-os e reabastecendo-os com papel sanitário, toalhas e 

sabonetes, para conservá-los em condições de uso; 

 Coletar o lixo de depósitos, recolhendo-os em latões, para depositá-lo em lixeiras ou 

incineradores;    

 Preparar a alimentação, temperando, amassando e triturando os alimentos de acordo com as 

instruções recebidas para atender ao regime alimentar adequado, auxiliando as crianças nas suas 

refeições, para garantir o bem-estar e o desenvolvimento sadio das mesmas; 

 Separar os materiais a serem utilizados na confecção da refeição ou merenda, escolhendo 

panelas, temperos, molhos e outros ingredientes para facilitar a sua manipulação; 

 Preparar os alimentos, de maneira a garantir a forma e o sabor adequados a cada prato ou 

para seguir a receita;  

 Controlar o estoque de ingredientes, verificando seu nível e o estado dos que estão sujeitos a 

deterioração para providenciar as reposições necessárias; 

 Executar outras atividades correlatas ou complementares determinadas pela chefia imediata. 

 

PROFESSOR I e PROFESSOR II 

 Docência na educação infantil, anos iniciais e anos finais do ensino fundamental e ou ensino 

médio, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: 

 Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; 



15 
 

 Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 

 Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

 Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

 Ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidas; 

 Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; 

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

 Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da 

escola e ao processo de ensino-aprendizagem 

 Atender às determinações dos superiores para auxílio em atividades extracurriculares e de 

interesse do processo educacional do Município. 

 

ATENDENTE E CRECHEIRA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 Promover a adaptação das crianças admitidas ou remanejadas nos Centros de Educação 

Infantil (creches); 

 Executar as atividades de acordo com o planejamento pedagógico, respeitando o estágio de 

desenvolvimento das crianças; 

 Orientar as crianças em suas indagações e estimulando seu desenvolvimento, para lhes 

proporcionar, em toda sua amplitude, a convivência familiar; orienta a participação das crianças na 

vida da comunidade, acompanhando-as em passeios, excursões, atividades religiosas, cívicas e 

demais eventos previstos, para promover a sua integração social; 

 Cuidar da saúde das crianças, conservar o vestuário das crianças; prepara e serve a 

alimentação das crianças para possibilitar a oportunidade de ensinar-lhes o correto procedimento 

durante as refeições; 

 Cuidar da higiene diária das crianças, banhando-as, vestindo-as e transmitindo hábitos de 

higiene pessoal, para lhes proporcionar asseio e boa aparência. 

 Participar do planejamento das atividades psicopedagógicas a serem desenvolvidas sob 

orientação da Educação Técnica e Diretora; 

 Executar outras atividades correlatas ou complementares determinadas pela chefia imediata. 

 

 

1.6      Formação Acadêmica e Profissional do Corpo Docente e Diretivo. 

 

Nome do Funcionário 

 

Função Formação Carga Horária 

Regina Aparecida    Coordenadora Pedagogia 40h 
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Gomes Andreani 

Gislene Razini Auxiliar de 

Educação 

Jornalismo 40h 

Daiana Heuer Corrêa 

Lottin 

Atendente Ensino Médio Completo 40h 

 

Deise Cristina Fuchi Atendente Ensino Médio Completo 40h 

Patrícia Farias de Souza 

Steinhauser 

Atendente Ensino Médio Completo 40h 

Alice C. dos Santos Atendente Ensino Superior 

(Cursando) 

40h 

Aline Akemy Tanaka Atendente Artes Visuais 40h 

Marlene Heinz Crecheira Ensino Fundamental 

Incompleto 

40h 

Claucyane C. F. Prussek Atendente Ensino Médio Completo 40h 

Cristiane Munari 

Kowalski 

Atendente Pedagogia 40h 

Lilian Aparecida da Silva Atendente Ensino Médio 40h 

Mailyn Helena Tambosi Atendente Ensino Médio Completo 40h 

GrasielaDebarba Atendente Pedagogia 40h 

Joice Schell Atendente Pedagogia 40h 

Daniele B. Vanzuit Atendente Superior Incompleto 40h 

Joaquim Benoliel Atendente Superior Incompleto 40h 

Eliane de Oliveira Serviços 

Gerais 

Cozinha 

Ensino Fundamental 

Completo 

40h 

Maria Aparecida Vanelli Serviços 

Gerais 

Cozinha 

Ensino Fundamental 

Incompleto 

40h 

Rosane de Fátima Cézar Serviços 

Gerais 

Limpeza 

Ensino Médio Incompleto 40h 

MariaCarolina Bilk Professora Pedagogia 20h 

Ilda Tambosi Professora Pedagogia 40h 

Ana Leticia Peretto 

Alves Velho 

Professora Pedagogia 20h 

Ivonete Valle da Silva 

Possamai 

Professora Pedagogia 20h 

Talita Viviani Manfrini Professora Pedagogia 40h 

Lilian Córdula Machado 

Howe 

Professora Pedagogia 20h 

Edilaine Fernandes 

Tobias 

Professora Pedagogia 20h 

Lucimara Ferreira dos 

Santos 

Serviços 

Gerais 

Limpeza 

Ensino Médio Incompleto 40h 

Isolde N. Dalmolin Sais Atendente Ensino Médio 40h 

LeandresaRaulino Atendente Cursando Pedagogia 40h 

Santa Jandira Gonçalves Crecheira Ensino Fundamental 

Incompleto 

40h 

Rosangela Silvino Cozinheira Ensino Médio Incompleto 40h 

Joice O. Trindade Atendente Ensino Médio Completo 40h 

Tatiane Dalmolin Atendente Ensino Médio Completo 40h 
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2 OBJETIVOS 

 

Segundo Veiga (1995), um projeto político pedagógico – PPP é uma ação intencional com um 

sentido explícito, com compromisso definido coletivamente. Então, todo projeto pedagógico é, 

também, um projeto político, por ser intrinsecamente articulado ao compromisso sócio–político, 

explicitando os interesses reais e coletivos da população pertencente. Ele resulta da interação entre 

os objetivos e prioridades estabelecidos pela coletividade, almejando, através de profunda reflexão, 

concretizar atitudes e decisões que permitam a construção de uma nova realidade. Certamente, este 

é um documento que demanda esforço e comprometimento de todos os que compõe o processo 

educativo: professores, equipe técnica, crianças, pais, responsáveis e comunidade em geral.  

O político e o pedagógico são fatores indissociáveis, ou seja: não se separam, pois, 

possibilitam ações democráticas necessárias à participação e valorização de todos os membros da 

comunidade escolar.  

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Nosso objetivo é nortear, orientar e mediar o desempenho da comunidade escolar, atribuindo 

estratégias, metas, valores e concepções, associando as experiências e os conhecimentos das 

crianças à comunidade local, promovendo um aprendizado significativo e garantindo seu 

desenvolvimento integral. Estas práticas, concomitantemente, respeitam os princípios éticos, 

políticos e sociais, sendo base para todo o trabalho pedagógico da equipe da instituição. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Estabelecer o vínculo com a comunidade ao âmbito institucional, inserindo-a nas atividades 

desenvolvidas, fortalecendo, assim: a interação entre escola, família e comunidade; 

 Comprometer-se como instituição de ensino com a partilha na responsabilidade juntamente 

com as famílias ao educar e cuidar das crianças, priorizando a sistematização do ensino; 

 Mediar os professores em relação à didática a partir desta proposta pedagógica apresentada, 

zelando a aprendizagem e pelo desenvolvimento da criança por meio dos eixos norteadores da 

Educação Infantil, assim como nos campos e competências da BNCC; Documento Base do 

Território Catarinense, a Lei do Sistema Municipal de Ensino de 2013 e o Plano Municipal de 

Educação de Ascurra de 2015; 
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 Ofertar recursos e possibilidades para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos 

e sociais;  

 Viabilizar a convivência entre crianças e entre adultos e crianças, ampliando seu repertório 

de conhecimentos de diferentes naturezas, desfrutando do ambiente físico e social da Instituição; 

 Garantir o acesso a bens culturais e às vivências da infância na escola, assegurando a 

igualdade de oportunidades educacionais independente de classes sociais; 

 Garantia de acessibilidade aos espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções às 

crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação;  

 

 

3 PAPEL DA INSTITUIÇÃO 

 

Nosso posicionamento e trabalho pedagógico busca ampliar as habilidades e conceitos 

necessários para promover o desenvolvimento e a aprendizagem, assim como o direito a infância 

dos nossos educandos.  

O Centro de Educação Infantil Dona Júlia Bonelli tem em sua concepção filosófica o 

desenvolvimento integral da criança, articulando os princípios éticos, sociais e políticos, por meio 

de experiências. Sendo assim, a prática educativa tomará por base os documentos oficiais trazidos 

pelo Ministério da Educação, as leis estaduais e municipais referentes ao ensino.  

Com isso construímos uma prática pedagógica com objetivos, priorizando a importância da 

infância como um ciclo da vida, respeitando as faixas etárias atendidas, oferecendo projetos, 

brincadeiras com ludicidade, interações e atividades planejadas com conhecimentos das diversas 

linguagens, pautadas nos Campos de Experiência, garantindo os Direitos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento na Educação Infantil descritos na BNCC.       

 

3.1 Proposta Curricular 

 

O currículo da Educação Infantil é idealizado como um conjunto de métodos que buscam 

articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte da 

herança cultural, artística, ambiental, científica e tecnológica, de modo a promover o 

desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses de idade, tomando como eixo 

fundamental norteador os documentos da LDB 9.394/96; BNCC; Currículo do Território 

Catarinense, e o Plano Municipal de Ensino.  
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O “Currículo Base da Educação Infantil do Território Catarinense é constituído por muitos 

olhares voltados a uma educação de qualidade social e visa reafirmar todos os preceitos das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil” (BRASIL, 2009). 

Neste contexto, a estruturação curricular possibilita ao educador uma organização da sua 

prática e o aperfeiçoamento profissional de maneira democrática, incentivando a pesquisa das ações 

nos ambientes de aprendizagem, com foco no desenvolvimento integral e contextualizado para as 

crianças da Educação Infantil. 

  

Diante da organização curricular, o documento é proposto com questões que permeiam a 

primeira etapa da Educação Básica, relacionadas ao cotidiano da Educação Infantil, como: 

a relação com as famílias, os processos de avaliação, o percurso formativo e as demais 

presenças contidas nos aspectos relacionados à prática pedagógica. Dessa forma, os direitos 

de aprendizagem e de desenvolvimento estão articulados aos campos de experiências, aos 

objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento e às práticas pedagógicas, a fim de se 

concretizar uma Educação Infantil de qualidade. (C BE I do Território Catarinense, P 115). 

 

 

Estes documentos vêm orientar os profissionais e a instituição acerca da criança, auxiliando 

na ação pedagógica, no planejamento institucional e no processo avaliativo. Cabe ao professor 

planejar o cotidiano e as práticas pedagógicas considerando as vivências culturais e os direitos de 

aprendizagem das crianças, sendo importante ter sempre como referência as estratégias que podem 

melhorar e aperfeiçoar suas aprendizagens e a promoção de experiências ricas em interações, 

baseadas em brincadeiras, contextualizadas em práticas sociais e articuladas aos conhecimentos da 

nossa realidade. 

 

3.1.1 Matriz curricular 

 

A matriz curricular aqui apresentada define a atuação pedagógica desta instituição de ensino, 

pautada nos documentos já citados na proposta curricular, e de acordo com os Campos de 

Experiências e os Objetivos e Diretos de Aprendizagem descritos na BNCC: 

 

ORGANIZADOR CURRICULAR POR CAMPO DE EXPERIÊNCIAS CAMPO DE 

EXPERIÊNCIAS:  

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES 

 

As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um mundo 

constituído de fenômenos naturais e socioculturais. Desde muito pequenas, elas procuram se situar 

em diversos espaços (rua, bairro, cidade etc.) e tempos (dia e noite; hoje, ontem e amanhã etc.). 

Demonstram também curiosidade sobre o mundo físico (seu próprio corpo, os fenômenos 
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atmosféricos, os animais, as plantas, as transformações da natureza, os diferentes tipos de materiais 

e as possibilidades de sua manipulação etc.) e o mundo sociocultural (as relações de parentesco e 

sociais entre as pessoas que conhece; como vivem e em que trabalham essas pessoas; quais suas 

tradições e seus costumes; a diversidade entre elas etc.). Além disso, nessas experiências e em 

muitas outras, as crianças também se deparam, frequentemente, com conhecimentos matemáticos 

(contagem, ordenação, relações entre quantidades, dimensões, medidas, comparação de pesos e de 

comprimentos, avaliação de distâncias, reconhecimento de formas geométricas, conhecimento e 

reconhecimento de numerais cardinais e ordinais etc.), que, igualmente, aguçam a curiosidade. 

Portanto, a Educação Infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer 

observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar 

fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, a instituição 

escolar está criando oportunidades para que as crianças ampliem conhecimentos do mundo físico e 

sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano. 

 

DIREITOS 

 Brincar, Conviver, Explorar, Expressar, Conhecer-se, Participar 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

BEBÊS 

zero a 1 ano e 6 meses 

CRIANÇAS BEM 

PEQUENAS 

1 ano e 7 meses 

a 3 anos e 11 meses 

CRIANÇAS PEQUENAS 

4 anos a 5 anos e 11 meses 

(EI01ET01) Explorar e 

descobrir as propriedades 

de objetos e materiais 

(odor, cor, sabor, 

temperatura e texturas) 

(EI02ET01) Explorar e 

descrever semelhanças e 

diferenças entre as 

características e propriedades 

dos objetos (textura, massa, 

tamanho). 

(EI03ET01) Estabelecer relações 

de comparação entre objetos, 

observando suas propriedades. 

 

(EI01ET02) Explorar 

relações de causa e efeito 

(transbordar, tingir, 

misturar, mover e remover 

etc.) na interação com o 

mundo físico. 

(EI02ET02) Observar, relatar e 

descrever incidentes do 

cotidiano e fenômenos naturais 

(luz solar, vento, chuva, fases da 

lua, bem como fenômenos que 

ocorrem na região em que 

vivem: marés, enchentes, 

enxurradas, neve, geada, 

granizo, vendavais, etc.). 

 

(EI03ET02) Observar e 

descrever mudanças em 

diferentes materiais, resultantes 

de ações sobre eles, em 

experimentos envolvendo 

fenômenos naturais e artificiais. 

(EI01ET03) Explorar o 

ambiente pela ação e 

observação, manipulando, 

experimentando e fazendo 

descobertas. 

(EI02ET03) Compartilhar com 

outras crianças situações de 

cuidado de plantas e animais nos 

espaços da instituição e fora dela 

(EI03ET03) Identificar e 

selecionar fontes de 

informações, para responder a 

questões sobre a natureza, seus 

fenômenos, sua conservação, 

assim como as causas e 

consequências de fenômenos 

característicos de sua região 

(marés, enchentes, enxurradas, 

neve, geada, granizo, vendavais, 
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etc.). 

(EI01ET04) Manipular, 

experimentar, arrumar e 

explorar o espaço por meio 

de experiências de 
deslocamentos de si e dos 

objetos. 

(EI02ET04) Identificar relações 

espaciais (dentro e fora, em 

cima, embaixo, acima, abaixo, 

entre e do lado) e temporais 
(antes, durante e depois). 

(EI03ET04) Registrar 

observações, manipulações e 

medidas, usando múltiplas 

linguagens (desenho, registro 
por números ou escrita 

espontânea) em diferentes 

suportes. 

(EI01ET05) Manipular 

materiais diversos e 

variados para comparar as 

diferenças e semelhanças 

entre eles. 

(EI02ET05) Classificar objetos, 

considerando determinado 

atributo (tamanho, peso, cor, 

forma etc.). 

(EI03ET05) Classificar objetos e 

figuras de acordo com suas 

semelhanças e diferenças. 

(EI01ET06) Vivenciar 

diferentes ritmos, 

velocidades e fluxos nas 

interações e brincadeiras 

(em danças, balanços, 

escorregadores etc.). 

(EI02ET06) Utilizar conceitos 

básicos de tempo (agora, antes, 

durante, depois, ontem, hoje, 

amanhã, lento, rápido, depressa, 

devagar). 

(EI03ET06) Relatar fatos 

importantes sobre seu 

nascimento e desenvolvimento, a 

história dos seus familiares e da 

sua comunidade. 

 (EI02ET07) Contar oralmente 

objetos, pessoas, livros etc., em 

contextos diversos. 

(EI03ET07) Relacionar números 

às respectivas quantidades e 

identificar o antes, o depois e o 

entre em uma sequência. 

 (EI02ET08) Registrar com 

números a quantidade de 

crianças (meninas e meninos, 

presentes e ausentes) e a 

quantidade de objetos da mesma 

natureza (bonecas, bolas, livros 

etc.). 

(EI03ET08) Expressar medidas 

(peso, altura etc.), construindo 

gráficos básicos. 

Fonte: CURRÍCULO BASE DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DO TERRITÓRIO 

CATARINENSE -2019 

 

INDICAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

O campo de experiência “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações” 

proporciona conhecimento do mundo físico e sociocultural. Leva a criança a questionar-se sobre o 

ambiente em que vive, situar-se no tempo e espaço e estabelecer relações com a linguagem 

matemática, explorando sua curiosidade. Esse campo de experiência deve promover brincadeiras e 

interações com as quais as crianças possam realizar observações, explorar e investigar diferentes 

espaços da instituição de Educação Infantil e da comunidade em que vive, manipular objetos e 

elementos da natureza, levantando hipóteses e realizando pesquisas, a fim de esclarecer suas 

indagações. Nesse campo de experiência podem ser abordadas questões relativas à sua 

regionalidade, onde a criança se sente pertencente à comunidade em que está inserida, cidadã de seu 

município e criança catarinense, considerando, contudo, aquelas oriundas de outros estados, regiões 

e até países.  
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Importante considerar no campo de experiências “Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações”: 

 

 Promover a participação em situações reais do cotidiano para que a criança reconheça e 

compreenda a função dos números nos diversos contextos (relógio, calendário, número de 

residências, telefones, calculadora, fita métrica, trena, régua, etc.). 

 Planejar experiências nas quais as crianças possam observar fenômenos e elementos da 

natureza, refletindo sobre sua incidência na região em que vivem e compreendendo suas causas e 

características; 

Organizar a participação em atividades culinárias, de modo a acompanhar a transformação 

dos alimentos (cor, forma, textura, espessura, quantidade); 

Incentivar o consumo de alimentos saudáveis por meio de experiências com plantio, cultivo 

e colheita; 

Oportunizar à criança a participação e organização em diferentes espaços como cantos ou 

áreas; 

Promover situações de interações e brincadeiras entre adulto/criança, criança/criança, e 

criança/objeto, para que interaja com o ambiente; 

Propiciar às crianças um ambiente em que possam explorar diferentes ideias matemáticas, 

que não sejam apenas numéricas, de forma prazerosa; 

Planejar atividades para que as crianças possam compreender a linguagem matemática 

como fator inserido na vida; 

Possibilitar o registro por meio das diferentes linguagens (desenho, número, escrita 

espontânea, quantidade de objetos) para conhecimento do mundo físico e histórico-cultural; 

Organizar espaços e materiais que envolvam as crianças em situações reais de contagem, 

ordenações, relações entre quantidades, medidas, avaliação de distâncias, comparação de 

comprimentos e pesos, reconhecimento de figuras geométricas; 

Proporcionar experiências nas quais as crianças criem misturas com consistências 

diferentes, temperaturas variadas e pesos diversos; 

Oportunizar à criança momentos para expressar suas observações, hipóteses e explicações 

sobre objetos, organismos vivos, fenômenos da natureza, características do ambiente, situações 

sociais registrando em diferentes suportes e utilizando diferentes linguagens; 

Promover a participação em atividades que favoreçam a utilização de instrumentos de 

registro e ferramentas de conhecimento, orientação e comunicação, como bússola, lanterna, lupa, 

microscópio, máquina fotográfica, gravador, celular, filmadora e computador; 

Organizar experiências nas quais as crianças possam manipular, experimentar, explorar o 

espaço por meio de experiências de deslocamentos de si e dos objetos; 
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Favorecer o reconhecimento do lugar onde mora, identificando rua, bairro, cidade; 

Propiciar experiências em que a criança possa resolver situações-problema, formulando 

questões, levantando hipóteses, organizando dados, testando possibilidades de solução por meio de 

tabelas, gráficos, entre outros; 

Garantir a utilização de números em situações contextualizadas e significativas como: 

distribuição de materiais, divisão de objetos, organização da sala, quadro de registros, coleta de 

objetos e outros; 

Desenvolver com as crianças a estruturação de tempos, espaços e posição: antes, depois, 

daqui a pouco, hoje, amanhã, em cima, embaixo, ao lado, atrás, em frente, dentro e fora; 

Elaborar propostas de agrupamentos, utilizando como critério a quantidade, priorizando 

algumas relações, como um, nenhum, muito, pouco, mais, menos, mesma quantidade; 

O campo de experiência “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações” insere a 

criança em experiências diárias de contato com os números, os fenômenos físicos, os ambientes e 

elementos naturais, culturais e sociais.  

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

 

Desde o nascimento, as crianças participam de situações comunicativas cotidianas com as 

pessoas com as quais interagem. As primeiras formas de interação do bebê são os movimentos do 

seu corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro e outros recursos vocais, que ganham 

sentido com a interpretação do outro. Progressivamente, as crianças vão ampliando e enriquecendo 

seu vocabulário e demais recursos de expressão e de compreensão, apropriando-se da língua 

materna – que se torna, pouco a pouco, seu veículo privilegiado de interação. Na Educação Infantil, 

é importante promover experiências para que as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua 

participação na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas 

descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas implicações com as 

múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a um 

grupo social. Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita: ao ouvir e 

acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos que circulam no contexto familiar, 

comunitário e escolar, ela vai construindo sua concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes 

usos sociais da escrita, dos gêneros, suportes e portadores. Na Educação Infantil, a imersão na 

cultura escrita deve partir do que as crianças conhecem e das curiosidades que deixam transparecer. 

As experiências com a literatura infantil, propostas pelo educador, mediador entre os textos e as 

crianças, contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da 

ampliação do conhecimento de mundo. Além disso, o contato com histórias, contos, fábulas, 

poemas, cordéis etc. propicia a familiaridade com livros, com diferentes gêneros literários, a 
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diferenciação entre ilustrações e escrita, a aprendizagem da direção da escrita e as formas corretas 

de manipulação de livros. Nesse convívio com textos escritos, as crianças vão construindo hipóteses 

sobre a escrita que se revelam, inicialmente, em rabiscos e garatujas e, à medida que vão 

conhecendo letras, em escritas espontâneas, não convencionais, mas já indicativas da compreensão 

da escrita como sistema de representação da língua. 

 

DIREITOS 

 Brincar, Conviver, Explorar, Expressar, Conhecer-se, Participar 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

BEBÊS 

zero a 1 ano e 6 meses 

CRIANÇAS BEM 

PEQUENAS 

1 ano e 7 meses 

a 3 anos e 11 meses 

CRIANÇAS PEQUENAS 

4 anos a 5 anos e 11 meses 

(EI01EF01) Reconhecer 

quando é chamado por seu 

nome e reconhecer os 

nomes de pessoas com 

quem convive. 

(EI02EF01) Dialogar com 

crianças e adultos, expressando 

seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões. 

(EI03EF01) Expressar ideias, 

desejos e sentimentos sobre suas 

vivências, por meio da 

linguagem oral e escrita (escrita 

espontânea), de fotos, desenhos 

e outras formas de expressão. 

(EI01EF02) Demonstrar 

interesse ao ouvir a leitura 

de poemas e a 

apresentação de músicas. 

(EI02EF02) Identificar e criar 

diferentes sons e reconhecer 

rimas e aliterações em cantigas 

de roda e textos poéticos. 

(EI03EF02) Inventar 

brincadeiras cantadas, poemas e 

canções, criando rimas, 

aliterações e ritmos. 

(EI01EF03) Demonstrar 

interesse ao ouvir histórias 

lidas, contadas ou 

dramatizadas, observando 

ilustrações e os 

movimentos de leitura do 

adulto-leitor (modo de 

segurar o portador e de 

virar as páginas). 

(EI02EF03) Demonstrar 

interesse e atenção ao ouvir a 

leitura de histórias e outros 

textos, diferenciando escrita de 

ilustrações, e acompanhando, 

com orientação do adulto-leitor, 

a direção da leitura (de cima 

para baixo, da esquerda para a 

direita). 

 

(EI03EF03) Escolher e folhear 

livros, procurando orientar-se 

por temas e ilustrações e 

tentando identificar palavras 

conhecidas. 

(EI01EF04) Reconhecer 

elementos das ilustrações 

de histórias, apontando- -

os, a pedido do adulto-

leitor 

(EI02EF04) Formular e 

responder perguntas sobre fatos 

da história narrada, identificando 

cenários, personagens e 

principais acontecimentos 

(EI03EF04) Recontar histórias 

ouvidas e planejar coletivamente 

roteiros de vídeos e de 

encenações, definindo os 

contextos, os personagens, a 

estrutura da história 

(EI01EF05) Imitar as 

variações de entonação e 

gestos realizados pelos 

adultos, ao ler histórias e 

ao cantar. 

(EI02EF05) Relatar experiências 

e fatos acontecidos, histórias 

ouvidas, filmes ou peças teatrais 

a que assistiu, a história da 

cidade, do bairro, da Unidade de 

Ensino, etc. 

(EI03EF05) Recontar histórias 

ouvidas para produção de 

reconto escrito, tendo o 

professor como escriba. 

(EI01EF06) Comunicar-se 

com outras pessoas usando 

movimentos, gestos, 

balbucios, fala e outras 

formas de expressão. 

(EI02EF06) Criar e contar 

histórias oralmente, com base 

em imagens ou temas sugeridos. 

(EI03EF06) Produzir as próprias 

histórias orais e escritas (escrita 

espontânea), em situações com 

função social significativa. 

(EI01EF07) Conhecer e (EI02EF07) Manusear diferentes (EI03EF07) Levantar hipóteses 
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manipular materiais 

impressos e audiovisuais 

em diferentes portadores 

(livro, revista, gibi, jornal, 

cartaz, CD, tablet etc.) 

portadores textuais, 

demonstrando reconhecer seus 

usos sociais. 

sobre gêneros textuais 

veiculados em portadores 

conhecidos, recorrendo a 

estratégias de observação gráfica 

e/ou de leitura. 

(EI01EF08) Participar de 

situações de escuta de 

textos em diferentes 

gêneros textuais (poemas, 

fábulas, contos, receitas, 

quadrinhos, anúncios etc.). 

(EI02EF08) Manipular textos e 

participar de situações de escuta 

para ampliar contato com 

diferentes gêneros textuais 

(parlendas, histórias de aventura, 

tirinhas, cartazes de sala, 

cardápios, notícias etc.) 

(EI03EF08) Selecionar livros e 

textos de gêneros conhecidos 

para a leitura de um adulto e/ou 

para a própria leitura (partindo 

de seu repertório sobre esses 

textos, como a recuperação pela 

memória, pela leitura das 

ilustrações etc.). 

(EI01EF09) Conhecer e 

manipular diferentes 

instrumentos e suportes de 

escrita. 

(EI02EF09) Manusear diferentes 

instrumentos e suportes de 

escrita para desenhar, traçar 

letras e outros sinais gráficos, 

utilizando material diversificado. 

(EI03EF09) Levantar hipóteses 

em relação à linguagem escrita, 

realizando registros de palavras 

e textos, por meio de escrita 

espontânea. 
Fonte: CURRÍCULO BASE DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DO TERRITÓRIO 

CATARINENSE -2019 

 

INDICAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

O campo de experiências “Escuta, fala, pensamento e imaginação” incide nas diversas formas 

de comunicação. Nesse sentido, perceber que as crianças se comunicam com o corpo e por meio 

dele expressam sentimentos, desejos, opiniões, necessidades, conhecimentos exige do professor um 

olhar e escuta atentos às diversas manifestações das crianças. Escutar a criança é atitude de respeito 

e garantia dos direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. Nesse 

campo de experiência, as brincadeiras e interações são compreendidas como importantes formas de 

comunicação. 

 

Importante considerar no campo de experiências “Escuta, fala, pensamento e imaginação”: 

 

Organizar momentos nos quais a criança possa contar e ouvir histórias, cantigas, contos e 

lendas de sua região e de outras regiões são estratégias significativas de desenvolvimento da 

oralidade e de escuta; 

Garantir a leitura diária, oferecendo à criança o acesso a diversos gêneros textuais e 

literários; 

Proporcionar a representação de culturas diversas por meio da interação com brinquedos, 

narrativas e objetos culturais; 

Oportunizar a participação em brincadeiras que envolvam jogos verbais, como parlendas e 

outros textos de tradição oral, como quadrinhas e adivinhas; 

Garantir às crianças vivências em um ambiente letrado, com acesso a livros de qualidade e 

em bom estado, revistas, jornais, mídias tecnológicas, etc.; 
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Favorecer a compreensão da escrita como função social por meio de situações reais; 

Oportunizar à criança a utilização e manuseio de diversos recursos visuais e tecnológicos 

para apreciar histórias, textos, imagens, ilustrações; 

Valorizar momentos de ouvir o outro, inferir hipóteses, ampliar enredos, recriar histórias, 

deleitar-se em narrativas são experiências de extremo significado para a criança e compõem a teia 

fundante desse campo de experiência; 

Ampliar e integrar a fala da criança em contextos comunicativos, atribuir intenção 

comunicativa à fala da criança, prestando atenção ao que diz, aprendendo sobre o jeito particular de 

se expressar; 

Organizar com as crianças espaços para leitura, tais como: cantos com almofadas, tapetes, 

estantes com revistas, livros jornais, panfletos e outros (ao alcance das crianças); 

Promover propostas de contação de histórias de contos de fadas, lendas, fábulas e criar 

cenários, personagens, tramas e enredos nas brincadeiras de faz de conta, das mais variadas, 

presentes nos livros, nas tradições, nas suas histórias, dos professores, pais, pessoas da comunidade, 

com diferentes recursos (fantoches, dedoches, caixa secreta, fantasias, dramatizações, narrativas, 

etc.); 

Oportunizar a participação no uso da linguagem verbal em variadas situações de seu 

cotidiano, nas conversas, nas brincadeiras, nos relatos dos acontecimentos, nas músicas, nas 

histórias, entre outros; 

Favorecer a exploração, produção e realização de registros escritos por meio de rabiscos, 

garatujas, desenhos, utilizando diferentes suportes como papel, papelão, tecido, plástico, terra, 

parede, azulejos, quadros de giz, calçadas, com diferentes elementos gráficos como tintas, lápis, 

pincéis, aquarelas, folhas, carvão, algodão, gravetos, canudinhos, esponjas, entre outros; 

Organizar junto às crianças a participação em peças teatrais de fantoche, de sombras, de 

bonecos, de mímica, entre outros; 

Fomentar a participação de diálogos e contação de histórias, em rodas de conversa, durante 

a alimentação a troca de fraldas, tendo seu direito à expressividade garantida, respeitada, valorizada 

e potencializada; 

Oportunizar o manuseio e exploração de material gráfico impresso como: livros, revistas, 

cartazes, jornais, embalagens de brinquedos e alimentos, catálogos de produtos, etc.; 

Favorecer a participação da produção de textos orais, tendo o professor como mediador na 

organização do seu pensamento e imaginação, tendo suas histórias e narrativas registradas por meio 

de escrita, vídeos, fotos, valorizando sua linguagem, seus pensamentos, sua imaginação; 

Possibilitar à criança brincar com as palavras, de modo que aprenda e produza rimas, trava-

línguas, parlendas, trocadilhos, ditos populares construindo e reconstruindo significados; 
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Garantir a acolhida, valorização, respeito às suas curiosidades, dúvidas e questionamentos 

sobre e linguagem oral (como se fala, como se lê e como se escreve), sua imaginação e sua forma 

de organizar o pensamento, seu vocabulário, a ponto de que essas capacidades, pela mediação do(a) 

professor(a) e interação com outras crianças e materiais e objetos de leitura sejam potencializadas; 

Promover a participação em situações significativas em que falar e desenhar sejam modos 

de brincar, porém um brincar capaz de desafiar sua capacidade imaginativa, conhecedora, curiosa; 

Organizar visitas a bibliotecas ou espaços de leitura onde a criança possa manusear, 

explorar e interagir com as diferentes linguagens dos livros, revistas, gibis, etc.; 

Promover a participação de rodas de conversa com escritores, ilustradores, poetas, 

contadores de histórias, para conhecer suas trajetórias de vida, suas obras, seus sonhos e projetos, 

seu amor pela literatura e suas escritas; 

Favorecer à criança o manuseio, exploração, leitura e conhecimento de livros de histórias, 

de contos, nos quais estejam presentes as diferentes culturas; participação em momentos de 

contação de histórias e contos da tradição oral de pessoas de etnias diversas.  

O campo de experiências “Escuta, fala, pensamento e imaginação” está presente nas 

experiências cotidianas das crianças na Educação Infantil e proporciona interlocução com os demais 

campos de experiência. Nesse sentido, a instituição de Educação Infantil deve proporcionar à 

criança um ambiente onde seus pensamentos e ideias sejam acolhidas e sua imaginação possa fluir, 

onde tenha a oportunidade de ampliar seu repertório cultural e literário e de formular hipóteses 

sobre a leitura e escrita, sem a pretensão de alfabetizá-las precocemente ou prepará-las para etapas 

seguintes. 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 

Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais, 

no cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, 

vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais (pintura, modelagem, 

colagem, fotografia etc.), a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. Com base nessas 

experiências, elas se expressam por várias linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou 

culturais, exercitando a autoria (coletiva e individual) com sons, traços, gestos, danças, mímicas, 

encenações, canções, desenhos, modelagens, manipulação de diversos materiais e de recursos 

tecnológicos. Essas experiências contribuem para que, desde muito pequenas, as crianças 

desenvolvam senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros e da realidade que 

as cerca. Portanto, a Educação Infantil precisa promover a participação das crianças em tempos e 

espaços para a produção, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o 

desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal das crianças, com vistas a 



28 
 

se apropriarem da cultura e a reconfigurarem, permanentemente, potencializando suas 

singularidades, ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências artísticas. 

 

DIREITOS 

 Brincar, Conviver, Explorar, Expressar, Conhecer-se, Participar. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

BEBÊS 

zero a 1 ano e 6 meses 

CRIANÇAS BEM 

PEQUENAS 

1 ano e 7 meses 

a 3 anos e 11 meses 

CRIANÇAS PEQUENAS 

4 anos a 5 anos e 11 meses 

(EI01TS01) Explorar sons 

produzidos com o próprio 

corpo e com objetos do 

ambiente, objetos da 

cultura local e elementos 

naturais da região em que 

vive e elementos da 

cultura Brasileira. 

(EI02TS01) Criar sons com 

materiais, objetos, instrumentos 

musicais e objetos da cultura 

local e elementos naturais da 

região para acompanhar diversos 

ritmos de música. 

(EI03TS01) Utilizar sons 

produzidos por materiais, 

objetos e instrumentos musicais 

durante brincadeiras de faz de 

conta, encenações, criações 

musicais, festas. 

(EI01TS02) Traçar marcas 

gráficas, em diferentes 

suportes, usando 

instrumentos riscantes e 

tintas. 

(EI02TS02) Utilizar materiais 

variados com possibilidades de 

manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, 

texturas, superfícies, planos, 

formas e volumes ao criar 

objetos tridimensionais. 

(EI03TS02) Expressar-se 

livremente por meio de desenho, 

pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções 

bidimensionais e 

tridimensionais. 

(EI01TS03) Explorar 

diferentes fontes sonoras e 

materiais para acompanhar 

brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e 

melodias. 

(EI02TS03) Utilizar diferentes 

fontes sonoras disponíveis no 

ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas, 

melodias e histórias. 

(EI03TS03) Reconhecer as 

qualidades do som (intensidade, 

duração, altura e timbre), 

utilizando-as em suas produções 

sonoras e ao ouvir músicas e 

sons. 
Fonte: CURRÍCULO BASE DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DO TERRITÓRIO 

CATARINENSE -2019 

 

INDICAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

O campo de experiências “Traços, sons, cores e formas” ressalta a importância do convívio 

com diferentes manifestações culturais, artísticas e científicas no cotidiano da Educação Infantil. 

Esse campo propicia o efetivo exercício do princípio estético, conduzindo a criança à contemplação, 

apreciação e produção de arte e cultura. Nesse campo, devem-se proporcionar experiências para que 

as crianças possam apreciar canções e objetos que representam diferentes manifestações culturais da 

sua região, do Brasil, de outros países e continentes, ampliando seus repertórios. 

 

Importante considerar no campo de experiências “Traços, sons, cores e formas”: 

 

Promover encontros entre crianças e artistas que desenvolvem as mais diversas linguagens, 

para que possam interagir com a arte (pintura, modelagem, colagem, areia, fotografia, música); 
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Garantir que as crianças explorem elementos naturais da região em que vivem e percebam a 

natureza como fonte de criação e inspiração; 

Oportunizar à criança a exploração de diferentes suportes para desenhar, pintar, modelar, 

fazer colagens, utilizando tintas, tintas naturais, sementes, elementos naturais, pincéis e diversos 

tipos de lápis ou giz, em variadas superfícies, suportes e tipos de papéis; 

Proporcionar experiências com variação de luz (sombras, cores, reflexos, formas, 

movimentos), para que a criança perceba que sua ação provoca novos efeitos; 

Estimular a percepção dos sons, cores, traços e formas; 

Valorizar e garantir a participação das crianças em ações e decisões relativas à organização 

do ambiente (tanto no cotidiano como na preparação de eventos especiais), a definição de temas e a 

escolha de materiais a serem usados em atividades lúdicas e teatrais para a apropriação de diferentes 

linguagens; 

Oportunizar a participação em experiências artísticas e culturais, identificando e 

valorizando o seu pertencimento étnico-racial, de gênero e de crença religiosa, desenvolvendo sua 

sensibilidade, criatividade, gosto pessoal e modo particular de expressão por meio do teatro, 

música, dança, desenho e imagem; 

Oportunizar à criança momentos para a criação e confecção de brinquedos rítmicos 

envolvendo som, cores e formas; 

Possibilitar que as crianças interajam no momento da produção de materiais por meio de 

brincadeiras auto organizadas e/ou direcionadas pelo adulto; 

Favorecer a descoberta de sensações que o corpo experimenta na relação com objetos e 

materiais como tintas, gelatina; na relação com diferentes tipos de solo, areia, grama; no contato 

com outras crianças e adultos; 

Explorar com as crianças brincadeiras com instrumentos musicais e brinquedos sonoros, 

ouvir sons da natureza, dos animais, ruídos do entorno; 

Promover a participação das crianças em cantorias, ouvindo e aprendendo canções de 

diversos estilos musicais e de diversas culturas (acalantos, folclóricas, infantis, clássicas, eruditas, 

instrumentais, etc.); 

Garantir que a criança possa explorar e brincar com chocalhos, pandeiros, molhos de 

chaves, guizos, apitos, reco-recos, clavas, triângulos, castanholas e outros instrumentos musicais; 

Explorar os sons produzidos pelo próprio corpo, envolvendo melodia e ritmo: palmas, bater 

de pés, estalos de língua, respiração, canto, entre outros; 

Oportunizar o acesso à diversidade musical: local, regional e mundial; 

Selecionar espaços, objetos, materiais, roupas e adereços para brincadeiras de faz-de-conta, 

encenações, criações musicais ou para festas tradicionais. 
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O campo de experiências “Traços, sons, cores e formas” traz diferentes formas de expressão e 

manifestação artística e cultural para o dia a dia da Educação Infantil. É importante ressaltar que a 

qualidade de materiais, sons, obras de arte, histórias, instrumentos musicais, enfim, a qualidade do 

que é oferecido incidirá diretamente na qualidade da experiência, da aprendizagem e do 

desenvolvimento estético e crítico das crianças. 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 

Com o corpo (por meio dos sentidos, gestos, movimentos impulsivos ou intencionais, 

coordenados ou espontâneos), as crianças, desde cedo, exploram o mundo, o espaço e os objetos do 

seu entorno, estabelecem relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimentos sobre si, 

sobre o outro, sobre o universo social e cultural, tornando-se, progressivamente, conscientes dessa 

corporeidade. Por meio das diferentes linguagens, como a música, a dança, o teatro, as brincadeiras 

de faz de conta, elas se comunicam e se expressam no entrelaçamento entre corpo, emoção e 

linguagem. As crianças conhecem e reconhecem as sensações e funções de seu corpo e, com seus 

gestos e movimentos, identificam suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo, ao mesmo 

tempo, a consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à sua integridade física. Na 

Educação Infantil, o corpo das crianças ganha centralidade, pois ele é o partícipe privilegiado das 

práticas pedagógicas de cuidado físico, orientadas para a emancipação e a liberdade, e não para a 

submissão. Assim, a instituição escolar precisa promover oportunidades ricas para que as crianças 

possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e na interação com seus pares, explorar e vivenciar 

um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo, para descobrir 

variados modos de ocupação e uso do espaço com o corpo (tais como sentar com apoio, rastejar, 

engatinhar, escorregar, caminhar apoiando-se em berços, mesas e cordas, saltar, escalar, equilibrar-

se, correr, dar cambalhotas, alongar-se etc.). 

 

DIREITOS 

 Brincar, Conviver, Explorar, Expressar, Conhecer-se, Participar 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

BEBÊS 

zero a 1 ano e 6 meses 

CRIANÇAS BEM 

PEQUENAS 

1 ano e 7 meses 

a 3 anos e 11 meses 

CRIANÇAS PEQUENAS 

4 anos a 5 anos e 11 meses 

(EI01CG01) Movimentar 

as partes do corpo para 

exprimir corporalmente 

emoções, necessidades e 

desejos. 

(EI02CG01) Apropriar-se de 

gestos e movimentos de sua 

cultura no cuidado de si e nos 

jogos e brincadeiras. 

(EI03CG01) Criar com o corpo 

formas diversificadas de 

expressão de sentimentos, 

sensações e emoções, tanto nas 

situações do cotidiano quanto 

em brincadeiras, dança, teatro, 

música. 

(EI01CG02) Experimentar (EI02CG02) Deslocar seu corpo (EI03CG02) Demonstrar 
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as possibilidades corporais 

nas brincadeiras e 

interações em ambientes 

acolhedores e desafiantes. 

no espaço, orientando-se por 

noções como em frente, atrás, no 

alto, embaixo, dentro, fora etc., 

ao se envolver em brincadeiras e 

atividades de diferentes 

naturezas. 

controle e adequação do uso de 

seu corpo em brincadeiras e 

jogos, escuta e reconto de 

histórias, atividades artísticas, 

entre outras possibilidades. 

(EI01CG03) Imitar gestos 

e movimentos de outras 

crianças, adultos e 

animais. 

(EI02CG03) Explorar formas de 

deslocamento no espaço (pular, 

saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo 

orientações. 

(EI03CG03) Criar movimentos, 

gestos, olhares e mímicas em 

brincadeiras, jogos e atividades 

artísticas como dança, teatro e 

música. 

(EI01CG04) Participar do 

cuidado do seu corpo e da 

promoção do seu bem-

estar. 

(EI02CG04) Demonstrar 

progressiva independência no 

cuidado do seu corpo e de seus 

pertences em espaço coletivo 

(EI03CG04) Adotar hábitos de 

autocuidado relacionados a 

higiene, alimentação, conforto e 

aparência. 

(EI01CG05) Utilizar os 

movimentos de preensão, 

encaixe e lançamento, 

ampliando suas 

possibilidades de 

manuseio de diferentes 

materiais e objetos. 

(EI02CG05) Desenvolver 

progressivamente as habilidades 

manuais, adquirindo controle 

para desenhar, pintar, rasgar, 

folhear, entre outros. 

(EI03CG05) Coordenar suas 

habilidades manuais no 

atendimento adequado a seus 

interesses e necessidades em 

situações diversas. 

Fonte: CURRÍCULO BASE DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DO TERRITÓRIO 

CATARINENSE -2019 

 

INDICAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

O campo de experiências “corpo, gestos e movimentos” proporciona à criança a função 

primordial para o desenvolvimento de toda a prática da Educação Infantil. Por meio do corpo a 

criança compreende o mundo, percebe-se, relaciona-se e identifica-se como sujeito integrante de um 

grupo social de direitos. Privar a criança dos movimentos é negligenciar seu direito à aprendizagem 

e desenvolvimento integral. Portanto, torna-se fundamental promover experiências nas quais a 

criança tenha oportunidades de conhecer e vivenciar amplo repertório de movimentos, imitação, 

gestos e sons, descobrindo modos variados de uso e ocupação do espaço com o corpo. Esse campo 

de experiências estará sempre presente no cotidiano da Educação Infantil, exigindo planejamento 

amplo e flexível do professor e olhar atento às manifestações das crianças, de modo que o 

movimento se faça presente na rotina, respeitando o tempo de cada criança. 

 

Importante considerar no campo de experiências “Corpo, gestos e movimentos”: 

 

Proporcionar à criança experiências de conhecimento do corpo e autocuidado, para que 

adquira hábitos saudáveis de alimentação e higiene, bem como exerça sua autonomia e explore o 

movimento como uma forma de linguagem corporal em que expressamos nossos sentimentos, 

desejos, emoções e pensamentos; 
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Oportunizar o conhecimento da diversidade cultural por meio da música, danças e 

brincadeiras, utilizando seu corpo para manifestar, produzir e ampliar seu repertório cultural; 

Utilizar canções que favoreçam a imaginação, a criatividade e que permitam à criança 

reconhecer e identificar as partes do corpo; 

Promover propostas diferenciadas com circuitos, desafios e obstáculos; 

Oportunizar a manipulação de objetos com diferentes texturas, cores, formatos, densidades, 

temperaturas, tamanhos, elementos naturais, objetos que fazem parte da cultura local e familiar; 

Permitir à criança expressar corporalmente emoções, ideias e opiniões, tanto nas relações 

cotidianas como nas brincadeiras, dramatizações, danças músicas, contação de histórias, dentre 

outras manifestações; 

Promover experiências nas quais a criança possa reconhecer e valorizar as características de 

seu corpo em momentos de cuidado de si e do outro; 

Oportunizar propostas à criança para que manipule, manuseie, crie, construa, reaproveite, 

utilizando diversos objetos e materiais e desenvolva a percepção visual, auditiva, tátil, gustativa, 

olfativa; 

Realizar propostas de movimentos com o corpo de sentar, arrastar, engatinhar, rolar, ficar 

em pé com apoio, andar, correr, pular, saltar, rodar, dançar, marchar, subir escadas, ultrapassar 

obstáculos, passar dentro, equilibrar-se, abraçar, esconder, passar por circuitos, túneis, trilhas, entre 

outros; 

Favorecer o manuseio e exploração sensorial de objetos e materiais diversos (olhar, cheirar, 

ouvir, degustar, amassar, rasgar, picar, embolar, enrolar, entre outros) 

Possibilitar o contato com diversos materiais e objetos no espaço (pegar, encaixar, 

empilhar, puxar, segurar, enfileirar, agrupar, chutar, arremessar e outros); 

Oportunizar brincadeiras com a própria imagem, criando gestos, movimentos em frente do 

espelho, explorando caretas, mímicas, etc.; 

Organizar propostas para reconhecer e marcar ritmos das músicas, dos cantos, do corpo, 

etc.; 

Oportunizar o acesso à brincadeira em espaços internos e externos com objetos, materiais e 

brinquedos estruturados e não estruturados, com texturas, cores, formas, pesos e tamanhos variados; 

Possibilitar a exploração das sensações pela manipulação de objetos como bucha, escova de 

dente nova, pente de madeira, argola de madeira ou de metal, chaveiro com chaves, bolas de tecido, 

madeira ou borracha, sino, entre outros; 

Proporcionar experiências sonoras (ruídos, sons de carro, sons com a boca e língua, sons 

com o corpo, da natureza, dos objetos, dos animais, entre outros); 



33 
 

Garantir a participação em brincadeiras e movimentos livres de arrastar, apoiar, segurar, 

puxar, jogar, esconder, andar, correr, pular, sentar, subir, descer, cair, rolar e levantar, em espaços 

variados e em diferentes tipos de solo (terra, grama, pedra, calçada, asfalto, areia, lama); 

Oportunizar a construção e brincadeira em espaços como cabanas, túneis, barracas, 

cavernas, passagens estreitas, rampas, buracos, abrigos, tocas, caixas, pneus, desafiando os próprios 

movimentos; 

Valorizar brincadeiras com objetos que provoquem movimentos como bexigas, bolinhas de 

sabão, móbiles, cata-ventos, aviões de papel, pipas, etc.; 

Proporcionar à criança brincar e explorar diferentes espaços da natureza, subindo em 

árvores ou ficando à sua sombra, sentindo-a e compreendendo a interação que existe entre as 

árvores e a vegetação que está ao redor, com os animais que se alimentam de seus frutos, com as 

nuvens que trazem chuva, com a sensação gerada pela sua presença; 

Organizar experiências de dar banho em bonecas e brinquedos, brincar dentro das bacias, 

encher e esvaziar e em dias de muito calor tomar banhos de chuva e de mangueira; 

Explorar com a criança o reconhecimento das partes, aspectos e características do seu 

corpo, do corpo do professor, dos colegas, construindo uma autoimagem positiva de si mesmo e dos 

outros; 

Desenvolver com a criança a participação em práticas de higiene pessoal, autocuidado e 

auto- -organização, num movimento constante de independência e autonomia; 

Oportunizar o conhecimento e controle sobre o corpo e o movimento, percebendo, em 

situações de brincadeiras, os sinais vitais do corpo e algumas de suas alterações (respiração, 

batimento cardíaco, etc.); 

Desenvolver com a criança brincadeiras de lateralidade, deslocamento, percepção espacial 

(em cima, embaixo, atrás, frente, alto, baixo, direita, esquerda, etc.). 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O EU, O OUTRO E O NÓS 

 

É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão constituindo um modo próprio 

de agir, sentir, pensar e vão descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes e 

com outros pontos de vista. Conforme vivem suas primeiras experiências sociais (na família, na 

instituição escolar, na coletividade), constroem percepções e questionamentos sobre si e sobre os 

outros, diferenciando-se e, simultaneamente, identificando-se como seres individuais e sociais. Ao 

participar de relações sociais e de cuidados pessoais, as crianças constroem sua autonomia e senso 

de autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio. Nesse sentido, a Educação 

Infantil precisa criar oportunidades para que as crianças entrem em contato com outros grupos 

sociais e culturais. Nessas experiências, elas podem ampliar o modo de se perceberem e o outro, 
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valorizar sua identidade, respeitar os outros e reconhecer as diferenças que nos constituem como 

seres humanos. 

 

DIREITOS 

 Brincar, Conviver, Explorar, Expressar, Conhecer-se, Participar 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

BEBÊS 

zero a 1 ano e 6 meses 

CRIANÇAS BEM 

PEQUENAS 

1 ano e 7 meses 

a 3 anos e 11 meses 

CRIANÇAS PEQUENAS 

4 anos a 5 anos e 11 meses 

(EI01EO01) Perceber 

que suas ações têm 

efeitos nas outras 

crianças e nos adultos. 

(EI02EO01) Demonstrar atitudes 

de cuidado e solidariedade na 

interação com crianças, adultos e 

demais seres vivos. 

(EI03EO01) Demonstrar 

empatia pelos outros, 

percebendo que as pessoas têm 

diferentes sentimentos, 

necessidades e maneiras de 

pensar e agir 

(EI01EO02) Perceber as 

possibilidades e os 

limites de seu corpo nas 

brincadeiras e interações 

das quais participa. 

(EI02EO02) Demonstrar 

imagem positiva de si e 

confiança em sua capacidade 

para enfrentar dificuldades e 

desafios 

(EI03EO02) Agir de maneira 

independente, com confiança em 

suas capacidades, reconhecendo 

suas conquistas e limitações. 

(EI01EO03) Interagir 

com crianças da mesma 

faixa etária, de outras 

faixas etárias e adultos ao 

explorar espaços internos 

e externo 

(EI02EO03) Compartilhar os 

objetos e os espaços internos e 

externos com crianças da mesma 

faixa etária, de outras faixas 

etárias e adultos. 

(EI03EO03) Ampliar as relações 

interpessoais, desenvolvendo 

atitudes de participação e 

cooperação. 

(EI01EO04) Comunicar 

necessidades, desejos e 

emoções, utilizando 

gestos, balbucios, 

palavras. 

(EI02EO04) Comunicar-se com 

os colegas e os adultos, 

buscando compreendê-los e 

fazendo-se compreender. 

(EI03EO04) Comunicar suas 

ideias e sentimentos a pessoas e 

grupos diversos. 

(EI01EO05) Reconhecer 

seu corpo e expressar 

suas sensações em 

momentos de 

alimentação, higiene, 

brincadeira e descanso. 

(EI02EO05) Perceber que as 

pessoas têm características 

físicas diferentes, respeitando 

essas diferenças. 

(EI03EO05) Demonstrar 

valorização das características 

de seu corpo e respeitar as 

características dos outros 

(crianças e adultos) com os quais 

convive. 

(EI01EO06) Interagir 

com outras crianças da 

mesma faixa etária e 

adultos, adaptando-se ao 

convívio social. 

(EI02EO06) Respeitar regras 

básicas de convívio social nas 

interações e brincadeiras. 

(EI03EO06) Manifestar interesse 

e respeito por diferentes culturas 

(locais e regionais) e modos de 

vida. 

 (EI02EO07) Resolver conflitos 

nas interações e brincadeiras, 

com a orientação de um adulto 

 

Fonte: CURRÍCULO BASE DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DO TERRITÓRIO 

CATARINENSE -2019 

 

INDICAÇÕES METODOLÓGICAS 
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O campo de experiências “O eu, o outro e o nós” está tratando de relações. Por saber que as 

relações são fundantes na constituição humana, a Educação Infantil promove experiências diárias e 

cotidianas oportunizando e valorizando o contato das crianças com crianças de diferentes faixas 

etárias, adultos, idosos, diversos grupos sociais, culturas, etc. A criança também aprende e se 

desenvolve ao relacionar- -se com outros seres vivos, com a natureza, com espaços públicos 

(praças, teatros, cinemas, museus, parques ecológicos) com materiais, com brinquedos (estruturados 

e não estruturados) e com objetos de diferentes materiais. Torna-se importante pensar e planejar 

experiências de autoconhecimento e autocuidado, pra que a criança seja capaz de desenvolver sua 

identidade pessoal e coletiva. Nesse campo de experiência, podem ser abordadas questões relativas 

à cultura e à regionalidade da criança, de modo que ela possa sentir-se pertencente à sua 

comunidade, ao seu município, ao seu estado e ao seu país. Conhecer a si mesmo e ao outro são 

processos interligados e nessa relação são potencializados recursos afetivos, cognitivos e sociais, 

necessários ao desenvolvimento pleno e integral de cada um. 

 

Importante considerar no campo de experiências “Corpo, gestos e movimentos”: 

 

Valorizar a convivência, interação e brincadeira com crianças da mesma idade, de outras 

idades, com professores e demais adultos para que estabeleçam relações cotidianas afetivas e 

cooperativas; 

Conhecer a criança e refletir sobre a vida delas, respeitando sua realidade local e cultural; 

planejar experiências que envolvam histórias, brincadeiras, jogos e canções relacionadas às 

tradições culturais de sua comunidade e de outros grupos; 

Promover junto às crianças situações de educação e cuidado consigo, com o outro e com 

seus pertences, reconhecendo os momentos de alimentação, higiene e repouso como essenciais para 

o desenvolvimento da autonomia; 

Organizar experiências para que a criança amplie seus conhecimentos na compreensão do 

mundo no qual está inserida; 

Desenvolver na criança as capacidades de relação interpessoal de ser e estar com os outros 

em atitude de aceitação, respeito e confiança; 

Oportunizar à criança o envolvimento em diferentes brincadeiras e jogos de regras, 

reconhecendo o sentido do singular, do coletivo, da autonomia e da solidariedade, que constituem 

as culturas infantis; 

Envolver as crianças em situações de tomada de decisões no cotidiano da instituição, para 

que aprendam a respeitar os ritmos, os interesses e os desejos das outras pessoas; 
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Organizar brincadeiras de faz de conta, momentos para brincadeiras livres, de modo que as 

crianças possam brincar de assumir diferentes papéis, criando cenários que permitam significar e 

ressignificar o mundo social e cultural; 

Proporcionar momentos de afetividade e cuidado com as crianças; 

Envolver as crianças cotidianamente na participação da construção de combinados e 

reflexão sobre as regras de convivência, ao passo que interage, brinca e convive; 

Valorizar a organização familiar da criança por meio de fotos, relatos orais e escritos, 

participação da família em brincadeiras coletivas, assim como conhecer, valorizar e respeitar as 

diferentes composições familiares dos colegas 

Envolver as famílias em projetos da instituição e das turmas; 

Promover a valorização do próprio nome e das pessoas com as quais convive. 

O campo de experiências “O eu, o outro e o nós” fará parte do dia a dia das crianças e do 

planejamento do professor, haja vista que os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento desse 

campo geram ações cotidianas que não se desvinculam dos demais campos de experiências e das 

relações de VIDA que compõem o cenário da Educação Infantil. 

 

 

ORGANIZADOR CURRICULAR POR GRUPOS ETÁRIOS 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: BEBÊS 

 

BEBÊS – CRIANÇAS DE 0 A 1 ANO E 6 MESES 

DIREITOS  

 Brincar, Conviver, Explorar, Expressar, Conhecer-se, Participar 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS 

O eu, o outro 

e o nós 

Corpo, gestos e 

movimentos 

Traços, cores, 

sons e formas 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação 

Espaços, tempos, 

quantidades, 

relações e 

transformações 

(EI01EO01)  

Perceber que 

suas ações 

têm efeitos 

nas outras 

crianças e nos 

adultos. 

(EI01CG01) 

 Movimentar as 

partes do corpo 

para exprimir 

corporalmente 

emoções, 

necessidades e 

desejos. 

(EI01TS01)  

Explorar sons 

produzidos com 

o próprio corpo 

e com objetos 

do ambiente, 

objetos da 

cultura local e 

elementos 

naturais da 

região em que 

vive. 

(EI01EF01)  

Reconhecer 

quando é 

chamado por seu 

nome e 

reconhecer os 

nomes de 

pessoas com 

quem convive 

 

(EI01ET01)  

Explorar e descobrir 

as propriedades de 

objetos e materiais 

(odor, cor, sabor, 

temperatura e 

texturas). 
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(EI01EO02)  

Perceber as 

possibilidades 

e os limites 

de seu corpo 

nas 

brincadeiras e 

interações das 

quais 

participa. 

(EI01CG02) 

 Experimentar as 

possibilidades 

corporais nas 

brincadeiras e 

interações em 

ambientes 

acolhedores e 

desafiantes. 

(EI01TS02)  

Traçar marcas 

gráficas, em 

diferentes 

suportes, usando 

instrumentos 

ris-cantes e 

tintas. 

(EI01EF02)  

Demonstrar 

interesse ao 

ouvir a leitura 

de poemas e a 

apresentação de 

músicas. 

(EI01ET02) 

 Explorar relações 

de causa e efeito 

(transbordar, tingir, 

misturar, mover e 

remover etc.) na 

interação com o 

mundo físico. 

(EI01EO03) 

 Interagir com 

crianças da 

mesma faixa 

etária, de 

outras faixas 

etárias e 

adultos ao 

explorar 

espaços 

internos e 

externos, 

materiais, 

objetos, 

brinquedos. 

(EI01CG03)  

Imitar gestos e 

movimentos de 

outras crianças, 

adultos e 

animais. 

(EI01TS03) 

 Explorar 

diferentes fontes 

sonoras e 

materiais para 

acompanhar 

brincadeiras 

cantadas, 

canções, 

músicas e 

melodias 

(EI01EF03)  

Demonstrar 

interesse ao 

ouvir histórias 

lidas, contadas 

ou dramatizadas, 

observando 

ilustrações e os 

movimentos de 

leitura do 

adulto-leitor 

(modo de 

segurar o 

portador e de 

virar as 

páginas). 

(EI01ET03) 

 Explorar o 

ambiente pela ação e 

observação, 

manipulando, 

experimentando e 

fazendo descobertas. 

(EI01EO04)  

Comunicar 

necessidades, 

desejos e 

emoções, 

utilizando 

gestos, 

balbucios, 

palavras. 

(EI01CG04)  

Participar do 

cuidado do seu 

corpo e da 

promoção do seu 

bem-estar. 

 (EI01EF04)  

Reconhecer 

elementos das 

ilustrações de 

histórias, 

apontando-os, a 

pedido do adulto 

leitor. 

(EI01ET04)  

Manipular, 

experimentar, 

arrumar e explorar o 

espaço por meio de 

experiências de 

deslocamentos de si 

e dos objetos. 

(EI01EO05)  

Reconhecer 

seu corpo e 

expressar 

suas 

sensações em 

momentos de 

alimentação, 

higiene, 

brincadeira e 

descanso 

(EI01CG05) 

 Utilizar os 

movimentos de 

preensão, 

encaixe e 

lançamento, 

ampliando suas 

possibilidades de 

manuseio de 

diferentes 

materiais e 

objetos 

 (EI01EF05) 

Imitar as 

variações de 

entonação e 

gestos 

realizados pelos 

adultos, ao ler 

histórias e ao 

cantar. 

(EI01ET05)  

Manipular materiais 

diversos e variados 

para comparar as 

diferenças e 

semelhanças entre 

eles. 

(EI01EO06)  

Interagir com 

outras 

crianças da 

mesma faixa 

etária e 

  (EI01EF06)  

C o m u n i c a r 

- s e com outras 

pessoas, usando 

movimentos, 

gestos, 

(EI01ET06) 

 Vivenciar 

diferentes ritmos, 

velocidades fluxos 

nas interações e 

brincadeiras (em 
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adultos, 

adaptando-se 

ao convívio 

social. 

balbucios, fala e 

outras formas de 

expressão. 

danças, balanços, 

escorregadores, etc). 

   (EI01EF07)  

Conhecer e 

manipular 

materiais 

impressos e 

áudiovisuais em 

diferentes 

portadores 

(livro, revista, 

gibi, jornal, 

cartaz, CD, 

tablet etc.) 

 

   (EI01EF08)  

Participar de 

situações de 

escuta de textos 

em diferentes 

gêneros textuais 

(poemas, 

fábulas, contos, 

receitas, 

quadrinhos, 

anúncios etc.). 

 

   (EI01EF09)  

Conhecer e 

manipular 

diferentes 

instrumentos e 

suportes de 

escrita. 

 

Fonte: CURRÍCULO BASE DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DO TERRITÓRIO 

CATARINENSE -2019 

 

INDICAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Os bebês são seres curiosos, afetuosos e cheios de vida. Observam o mundo a sua volta com 

encantamento, espanto, medo… querem compreender como tudo funciona, a lógica das coisas, dos 

objetos, dos adultos e crianças que com eles convivem. Ao frequentar as instituições de Educação 

Infantil, inserem-se em um novo ambiente de vida coletiva e cheio de novos significados. Nesse 

espaço devem ser reconhecidos como sujeitos históricos e de direitos, que possuem ritmos e 

linguagens singulares, produzem cultura e comunicam-se com todo o corpo. 

 

Importante priorizar no trabalho com os bebês: 
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Proporcionar a manipulação de objetos com diferentes texturas, elementos naturais e que 

fazem parte da cultura local e familiar; 

Trabalhar com os bebês em diferentes espaços da instituição, organizar passeios frequentes 

em pequenos grupos, garantindo o direito de explorar outros espaços e ambientes; 

Oportunizar experiências que promovam o contato com a natureza, seus elementos (água, 

areia, barro, pedras, folhas...) e suas transformações; 

Ampliar o repertório cultural dos bebês, trabalhando com diversos gêneros musicais e 

literários; 

Proporcionar ambientes com obstáculos e desafios em espaços amplos e seguros; 

Acolher e respeitar momentos de choro, tristeza, alegria e demais sentimentos de afeto e 

emoção da criança; 

Criar momentos nos quais as crianças exploram sons utilizando o corpo; 

Explorar diferentes gêneros musicais e fontes sonoras; 

Oferecer materiais e objetos para que a criança possa produzir sons; 

Proporcionar o reconhecimento do próprio corpo em brincadeiras, no uso do espelho e na 

interação com os outros; 

Criar ambientes atrativos e aconchegantes para higiene pessoal, favorecendo o diálogo e 

respeito aos bebês; 

Valorizar a importância das interações dos bebês com crianças de faixas etárias diferentes, 

bem como com todos os profissionais da instituição e famílias; 

Propiciar experiências de rolar, engatinhar, rastejar, entrar e sair, subir e descer, ampliando 

movimentos; 

Favorecer o registro em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas, como 

também elementos da natureza; 

Construir espaços com materiais macios e de diferentes texturas para que a criança possa 

explorar; 

Organizar experiências com caixas de tamanhos variados, tecidos e outros materiais 

estruturados e não estruturados; 

Utilizar diversos recursos visuais e tecnológicos para os bebês apreciarem histórias, textos, 

imagens e ilustrações; 

Planejar experiências para que as crianças possam observar e tenham contato com a 

natureza; 

Proporcionar experiências nas quais as crianças criem misturas com consistências 

diferentes, temperaturas variadas e pesos diversos; 
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Realizar experiências a partir dos elementos naturais, transformando-os de modo a 

promover a interação dos bebês com esses elementos; 

Estabelecer uma relação de confiança com os familiares, de modo a contribuir com o 

desenvolvimento e aprendizagem dos bebês. 

Os bebês precisam de muito carinho, afeto e atenção para aprender e se desenvolver, mas 

também precisam de adultos que confiem em seu potencial, que possibilitem suas escolhas e 

planejem experiências, tempos e espaços para atender suas necessidades e especificidades com 

qualidade e “significatividade”. É fundamental compreender que as brincadeiras e interações – com 

objetos, natureza, outras crianças e adultos são as principais atividades dos bebês e via de 

aprendizagem e desenvolvimento. 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: CRIANÇAS BEM PEQUENAS 

 

CRIANÇAS BEM PEQUENAS – CRIANÇAS DE 1 ANO E 7 MESES A 3 ANOS E 11 

MESES 

DIREITOS  

 Brincar, Conviver, Explorar, Expressar, Conhecer-se, Participar 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS 

O eu, o outro 

e o nós 

Corpo, gestos e 

movimentos 

Traços, cores, 

sons e formas 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação 

Espaços, tempos, 

quantidades, 

relações e 

transformações 

(EI02EO01)  

Demonstrar 

atitudes de 

cuidado e 

solidariedade 

na interação 

com crianças, 

adultos e 

demais seres 

vivos. 

(EI02CG01)  

Apropriar-se de 

gestos e 

movimentos de 

sua cultura no 

cuidado de si e 

nos jogos e 

brincadeiras. 

(EI02TS01) 

 Criar sons com 

materiais, objetos, 

instrumentos 

musicais e objetos 

da cultura local e 

elementos 

naturais da região 

para acompanhar 

diversos ritmos de 

música. 

(EI02EF01) 

 Dialogar com 

crianças e 

adultos, 

expressando seus 

desejos, 

necessidades, 

sentimentos e 

opiniões. 

 

(EI02ET01)  

Explorar e 

descrever 

semelhanças e 

diferenças entre 

as características 

e propriedades 

dos objetos 

(textura, massa, 

tamanho). 

(EI02EO02)  

Demonstrar 

imagem 

positiva de si 

e confiança 

em sua 

capacidade 

para enfrentar 

dificuldades e 

desafios. 

(EI02CG02) 

 Deslocar seu 

corpo no espaço, 

orientando-se por 

noções como em 

frente, atrás, no 

alto, embaixo, 

dentro, fora etc., 

ao se envolver em 

brincadeiras e 

atividades de 

diferentes 

naturezas 

(EI02TS0

2) Utilizar 

materiais variados 

com 

possibilidades de 

manipulação 

(argila, massa de 

modelar), 

explorando cores, 

texturas, 

superfícies, 

planos, formas e 

volumes ao criar 

objetos 

(EI02EF02) 

Identificar e criar 

diferentes sons e 

reconhecer rimas 

e aliterações em 

cantigas de roda e 

textos poéticos. 

(EI02ET02) 

Observar, relatar 

e descrever 

incidentes do 

cotidiano e 

fenômenos 

naturais (luz 

solar, vento, 

chuva, fases da 

lua, bem como 

fenômenos que 

ocorrem na 

região em que 

vivem: marés, 
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tridimensionais. enchentes, 

enxurradas, neve, 

geada, granizo, 

vendavais, etc.). 

(EI02EO03)  

Compartilhar 

os objetos e 

os espaços 

internos e 

externos com 

crianças da 

mesma faixa 

etária, de 

outras faixas 

etárias e 

adultos 

(EI02CG03)  

Explorar formas 

de deslocamento 

no espaço (pular, 

saltar, dançar), 

combinando 

movimentos e 

seguindo 

orientações. 

(EI02TS03) 

 Utilizar 

diferentes fontes 

sonoras 

disponíveis no 

ambiente em 

brincadeiras 

cantadas, 

canções, músicas, 

melodias e 

histórias. 

(EI02EF03)  

Demonstrar 

interesse e 

atenção ao ouvir a 

leitura de 

histórias e outros 

textos, 

diferenciando 

escrita de 

ilustrações, e 

acompanhando, 

com orientação 

do adulto-leitor, a 

direção da leitura 

(de cima para 

baixo, da 

esquerda para a 

direita) 

 

(EI02EO04)  

Comunicar-se 

com os 

colegas e os 

adultos, 

buscando 

compreendê-

los e fazendo-

se 

compreender. 

(EI02CG04)  

Demonstrar 

progressiva 

independência no 

cuidado do seu 

corpo e de seus 

pertences em 

espaço coletivo. 

 (EI02EF04) 

 Formular e 

responder 

perguntas sobre 

fatos da história 

narrada, 

identificando 

cenários, 

personagens e 

principais 

acontecimentos 

 

(EI02EO05)  

Perceber que 

as pessoas 

têm 

características 

físicas 

diferentes, 

respeitando 

essas 

diferenças 

(EI02CG05)  

Desenvolver 

progressivamente 

as habilidades 

manuais, 

adquirindo 

controle para 

desenhar, pintar, 

rasgar, folhear, 

entre outros 

 (EI02EF05) 

 Relatar 

experiências e 

fatos acontecidos, 

histórias ouvidas, 

filmes ou peças 

teatrais assistidos, 

a história da 

cidade, do bairro, 

da Unidade de 

Ensino, etc. 

 

(EI02EO06) 

Respeitar 

regras básicas 

de convívio 

social nas 

interações e 

brincadeiras. 

  (EI02EF06) 

 Criar e contar 

histórias 

oralmente, com 

base em imagens 

ou temas 

sugeridos. 
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(EI02EO07) 

 Resolver 

conflitos nas 

interações e 

brincadeiras, 

com a 

orientação de 

um adulto 

  (EI02EF07)  

Manusear 

diferentes 

portadores 

textuais, 

demonstrando 

reconhecer seus 

usos sociais. 

 

   (EI02EF08)  

Manipular textos 

e participar de 

situações de 

escuta para 

ampliar seu 

contato com 

diferentes gêneros 

textuais 

(parlendas, 

histórias de 

aventura, tirinhas, 

cartazes de sala, 

cardápios, 

notícias etc.) 

 

   (EI02EF09)  

Manusear 

diferentes 

instrumentos e 

suportes de 

escrita para 

desenhar, traçar 

letras e outros 

sinais gráficos. 

 

Fonte: CURRÍCULO BASE DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DO TERRITÓRIO 

CATARINENSE -2019 

 

INDICAÇÕES METODOLÓGICAS: 

 

As crianças bem pequenas encontram-se em processo de transição entre a condição de bebê 

para uma situação de independência de movimentos, aquisição de maior autonomia e 

desenvolvimento da linguagem oral. Esses aspectos interferem significativamente na condução das 

propostas pedagógicas para as crianças. Elas estão em processo de reconhecimento de si mesmas e 

do outro, tudo é explorado e manipulado, demonstram equilíbrio e flexibilidade, correm, pulam, 

sobem e estão em constante busca do novo. Planejar espaços, tempos e materiais, organizando 

ambientes onde as brincadeiras e as interações ocupam o foco do processo de aprendizagem e 

desenvolvimento é primordial para esse grupo etário. 

 

Importante priorizar nas experiências com crianças bem pequenas: 
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Explorar com as crianças os espaços da instituição e entorno escolar; 

Oportunizar momentos de interação com o meio ambiente; 

Promover com as crianças situações de educação e cuidado, consigo, com o outro e com 

seus pertences, bem como nos momentos de alimentação, higiene e repouso; 

Proporcionar interação intencional com crianças de outras faixas etárias e adultos, 

estabelecendo vínculos afetivos e relações de respeito, cuidado e brincadeiras; 

Proporcionar momentos de brincadeiras, criação e construção com materiais estruturados e 

não estruturados, elementos da natureza e objetos do cotidiano; 

Planejar experiências para que a criança possa se relacionar com o tempo e o espaço, 

explorando objetos e estabelecendo relações de tamanho, cores, formas e texturas, resolução de 

situações- -problema, classificação, seriação e sequência; 

Oferecer variado repertório musical, artístico e literário, ampliando possibilidades orais de 

expressão e comunicação; 

Construir e explorar com as crianças diversos elementos sonoros e musicais, instrumentos 

prontos, sons da natureza, do corpo; 

Despertar o gosto pela leitura e escrita espontânea, utilizando diversos gêneros textuais 

Inserir as crianças em ações culturais e artísticas de sua comunidade como possibilidade de 

ampliar seu repertório cultural e visão de mundo; 

Proporcionar e valorizar experiências de representação (teatro) com fantasias, roupas e 

objetos que potencializam essa ação, para que possam brincar de assumir diferentes papéis, 

revelando seus saberes e construindo relações consigo mesmas e com os outros; 

Organizar propostas que envolvam as expressões corporais em diferentes espaços, com 

possibilidades de brincadeiras e interações em pequenos e grandes grupos, que podem ser auto-

organizadas pelas crianças e/ou mediadas pelos adultos 

Envolver as crianças em momentos de conversa, planejamentos de propostas e decisões 

individuais e coletivas; 

Oferecer para exploração e manuseio diferentes objetos e recursos tecnológicos (gravadores 

de áudio/vídeo, máquinas fotográficas, etc.); 

Criar atitudes e hábitos de cuidado ao ambiente em que está inserido; 

Propiciar momentos de brincadeiras nos quais possam expressar emoções, sentimentos, 

pensamentos, desejos e necessidades; 

Utilizar as diferentes linguagens com as crianças (corporal, musical, plástica, oral e escrita) 

ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, para que possam compreender e ser 

compreendidas, expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos e avançar no processo de 

construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva; 
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Favorecer o reconhecimento da imagem do próprio corpo à criança; 

Desenvolver estratégias de exploração de diferentes posturas corporais, como sentar-se em 

diferentes inclinações, deitar-se em diferentes posições, ficar ereto, apoiado nas plantas dos pés com 

e sem ajuda; 

Promover brincadeiras com a música, para que possam imitar, inventar e reproduzir 

criações musicais, brincar com jogos cantados e rítmicos, bem como expressar-se por meio da 

música e de movimentos corporais; 

Proporcionar a expressão de sons com a voz, o corpo, o ambiente e materiais sonoros 

diversos 

Planejar situações envolvendo brincadeiras, jogos cantados e rítmicos; 

Possibilitar momentos para a expressão da criança por meio de desenhos, da música e do 

movimento corporal; 

Planejar situações de imitação e criação de movimentos próprios em danças, cenas de 

teatro, narrativas e músicas; 

Envolver as crianças na organização dos espaços da instituição e na exposição das suas 

produções; 

Respeitar a criança quanto aos seus pertences pessoais, brinquedos, objetos de apego, assim 

como o tempo para desapegar-se; 

Construir espaços para a criança brincar como cabanas, túneis, barracas, cavernas, 

passagens estreitas, rampas, buracos, abrigos, tocas, caixas, pneus, etc., desafiando os seus 

movimentos. 

As crianças bem pequenas também aprendem por meio das relações, do afeto e da imitação. 

Acolher os sentimentos das crianças, suas dúvidas, suas ideias, respeitar e considerar suas hipóteses, 

enfim, exercer uma escuta atenta que promova a efetiva participação nas decisões da instituição, 

exercendo seus direitos de cidadã e favorecendo seu protagonismo no ambiente escolar conduzem 

para uma Educação Infantil de qualidade. 

 

 

4 CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA 

 

A infância é considerada como o período mais importante do desenvolvimento do ser 

humano, onde as primeiras experiências das crianças, suas relações afetivas e primeiros 

aprendizados afetam profundamente seu desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social.  

A criança é um sujeito de valores e direitos, que está em pleno desenvolvimento e possui 

autonomia para participar ativamente do seu processo de aprendizagem e experiências. 
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Conforme o Currículo Base do Território Catarinense (2019, p. 115): “[...] infância é 

compreendida como categoria social e histórica, de modo que sejam respeitadas e valorizadas as 

diversas formas de viver a infância, bem como de pensar, de conviver, de sentir e de se expressar 

[...]”.  

Desde o seu nascimento, a criança inicia o processo de aquisição de diferentes aprendizagens. 

No passar dos seus primeiros anos de vida, ela anda, corre, fala, pensa, se relaciona, faz escolhas e 

conquista o seu espaço. O ambiente lhe possibilitará todos os recursos necessários para as primeiras 

descobertas e sensações. Este ambiente precisa ser acolhedor e motivador para que ela viva 

intensamente diversas experiências que contribuirão na formação da sua identidade e autonomia.  

Para que a criança aproveite todo o seu potencial ela precisa receber cuidados, amor, 

estímulos e uma educação de qualidade. Cada criança tem seu ritmo, tempo e forma para se 

desenvolver e aprender. Devemos estimular e incentivar suas conquistas e superações.  

 

 

5 PLANEJAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Planejamento na Educação Infantil consiste no ato de criar e planejar, antecipadamente, uma 

ação desenvolvendo assim, estratégias programadas para atingir determinado objetivo.  

De acordo com Libâneo, “o planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a 

previsão das atividades didáticas em termos de organização e coordenação em face dos objetivos 

propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino”. 

Planejar para a Educação Infantil tem seus desafios, para tanto o professor precisa de um 

olhar observador e atento ao seu redor, pois os acontecimentos podem afetar constantemente no seu 

planejamento. Corforme Ostetto, o planejamento: “...é flexível e, como tal, permite ao educador 

repensar, revisando, buscando novos significados para sua prática pedagógica”. 

O planejamento anual deve estar pautado no Currículo Base do Território Catarinense (2019), 

o qual faz referência à BNCC. O professor precisa refletir e organizar de maneira anual o que será 

desenvolvido com as crianças, planejando os objetivos de desenvolvimento e aprendizagem. A 

partir do planejamento anual, o professor irá organizar o seu planejamento diário, primando um 

olhar para o protagonismo infantil, onde temos a criança como centro e foco do planejamento. 

No espaço de Educação Infantil, é imprescindível que o professor planeje a rotina desde a 

acolhida até a despedida, pensando e proporcionando aprendizagens em todos os momentos. 

Pensar pedagogicamente nas crianças e tê-las como protagonistas do planejamento, é partir do 

interesse delas e assim organizar sequências didáticas, que são atividades articuladas, que 
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mobilizam diferentes campos de experiência trazendo então aprendizagens significativas e 

promovendo o desenvolvimento das crianças.   

A cultura local, assim como as que são trazidas pelas crianças do âmbito familiar devem ser 

respeitadas e valorizadas. Sendo assim, a abordagem da instituição de ensino em relação a muitos 

temas, como certas datas comemorativas é: opcional a cada professor, onde precisará contextualizar 

e trazer sentido ao inserir em suas práticas a comemoração de alguma data comemorativa ou 

histórica. 

As propostas curriculares da Educação Infantil devem garantir que as crianças tenham 

experiências variadas com as diversas linguagens, reconhecendo que o mundo no 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. 

(CNE/CEB Nº20/2009, p. 15) 

 

 

Sendo assim, os professores da instituição tem autonomia para decidir sobre a adequação 

dessas datas em seu planejamento pedagógico, porém respeitando as que forem determinadas a 

serem trabalhadas pela escola em conjunto com todos os professores e turmas.  
 

 

5.1 Modelo de Planejamento 
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5.2  Linguagens 

 

É a capacidade que possuímos de expressar nossos pensamentos, ideias, opiniões e 

sentimentos. 

A linguagem está relacionada a fenômenos comunicativos: onde há comunicação, há 

linguagem. Podemos usar inúmeros tipos de linguagens para estabelecermos atos de comunicação, 

tais como: sinais, símbolos, sons, gestos e regras com sinais convencionais (linguagem escrita e 

linguagem mímica, por exemplo). 

As crianças em suas ações do cotidiano na Educação Infantil fazem uso das linguagens em 

diversos momentos. Portanto, trabalhar as múltiplas linguagens na Educação Infantil significa 

contribuir nos aspectos cognitivos, psicomotores, afetivos e sociais. 
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As múltiplas linguagens são de fundamental importância, pois contribuem no 

desenvolvimento integral da criança oportunizando a elas novas vivências, como se 

expressar melhor e explorar mais o ambiente no qual está inserida. As crianças precisam 

vivenciar novas experiências no espaço de educação infantil, ter oportunidade de 

desenvolver diferentes formas de sentir, pensar e solucionar problemas. (COSTA; 

SANTOS, 2017, p.716) 

 

 

As múltiplas linguagens (artes plásticas visuais, linguagem corporal, linguagem digital, 

linguagem escrita, linguagem musical, linguagem matemática, linguagem oral) no cotidiano da 

Educação Infantil (0 à 3 anos e 11 meses) é o que irá propor às crianças, experiências que 

possibilitarão o desenvolvimento de capacidades.  

A criança participa e é inserida na vida social à medida que aprende a comunicar-se fazendo 

uso de diferentes linguagens para se expressar, nas mais diversas situações cotidianas. As crianças 

desde pequenas devem ser instigadas a observar fenômenos, relatar acontecimentos, formular 

hipóteses e compartilhar conhecimentos. 

Na Educação Infantil, além de ser importante para a formação do sujeito, o trabalho com a 

linguagem é essencial para a interação das crianças, tanto na orientação das suas ações cotidianas 

como na construção de conhecimentos e no desenvolvimento do pensamento. 

A Linguagem Oral é a linguagem mais utilizada na Educação Infantil. Por meio dela, é 

possível a comunicação entre as pessoas e a expressão de ideias, sentimentos e imaginação. As 

práticas comunicativas orais e escritas, existentes na cultura, fazem parte do trabalho pedagógico. 

 

“A aquisição da linguagem verbal não é um fato que se dá isoladamente no 

desenvolvimento infantil. Seu aparecimento faz parte de uma série de transformações no 

comportamento da criança pequena, marcadas pelo aparecimento de condutas simbólicas e 

de transformações correlatas na forma de compreender e interagir com o mundo” (ZORZI, 

2002, p.3). 

 

 

A criança compreende a linguagem antes mesmo de ser capaz de usá-la de modo significativo. 

Portanto, precisamos oferecer experiências auditivas para as crianças antes mesmo que elas falem. 

 

Ações para o desenvolvimento de linguagem na Educação Infantil 

 

- Desenvolver a linguagem utilizando práticas recorrentes no espaço do CEI com atividades 

de contar histórias, cantar e brincar; 

- Ampliar o vocabulário das crianças através do diálogo, da interação e das experiências 

vividas e planejadas pelo professor no dia a dia; 

- Estimular a criança a se expressar e a se comunicar por meio de gestos, mímicas faciais e 

atos motores desde bebê; 

- Propiciar a articulação de sons (balbucio com sons mais significativos), começando com as 

vogais e depois consoantes; 
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- Estimular a linguagem oral e compreensiva utilizando diversos recursos: livros, revistas, 

tecidos, brinquedos e audiovisual; 

- Utilizar a bandinha rítmica em histórias, músicas e para manipulação, bem como para 

desenvolver as habilidades auditivas (localização, identificação, reconhecimento, discriminação e 

compressão dos sons); 

- Estimular o desenvolvimento de linguagem e fala através de sons corporais, ambientais, 

onomatopeias e de objetos; 

- Utilizar a caixa de consciência fonológica para desenvolvimento da linguagem, fala e 

motricidade oral (órgãos fonoarticulatórios); 

- Desenvolver a fala através da “ginástica facial”, pois a criança necessita do fortalecimento 

muscular para pronunciar os fonemas, sílabas e palavras; 

- Trabalhar todas as articulações (boquinhas) quando necessário para observação e 

compreensão dos sons da fala; 

- Contar histórias curtas e simples, permitindo o reconto, propiciando a coerência, 

memorização, raciocínio e estrutura de pensamento; 

- Estimular a imaginação e o pensamento da criança através da análise de certos fatos do 

cotidiano. 

 

5.3 Interação 

 

  A interação social entre crianças promove a troca de experiências e conhecimentos. A 

participação dos adultos é de extrema importância, principalmente, nos primeiros anos de vida das 

crianças, enquanto seus processos psicológicos são partilhados entre as pessoas. 

De acordo com o Currículo Base da Educação Infantil 2019 do Território Catarinense (p. 

118): "As interações e as brincadeiras permitem à criança vivenciar experiências de forma 

individual, em pequenos ou grandes grupos e com diferentes agrupamentos etários, bem como na 

relação com os adultos, os objetos e o espaço". 

 Esta interação é fundamental na construção das aprendizagens significativas no ambiente 

escolar. Por meio dela, as crianças começam a se relacionar com o outro, aprendendo a respeitá-lo e 

a construir valores e princípios de colaboração, generosidade e solidariedade. 

Os educadores devem se colocar como mediadores e facilitadores neste processo 

significativo. Por estarem imersos no mundo simbólico há mais tempo, possuem mais condições de 

atribuir significados às ações das crianças e contribuir para a constituição de suas funções. É a partir 

desta interação que se estabelecem as afinidades e a afetividade. 
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 Deve ser proporcionado às crianças um ambiente em que a vida coletiva favoreça as 

interações em grupo, que serão determinantes na formação social, no seu modo de pensar e agir. Os 

professores devem propor uma prática pedagógica que promova a interação entre as crianças de 

diferentes culturas e diferentes faixas etárias, garantindo assim, a preservação, conservação e 

recriação do repertório lúdico. 

De acordo com a BNCC para a Educação Infantil (Brasil, 2017): "A consolidação da Base 

Comum Curricular para a Educação Infantil (...) vem reafirmar essa garantia, tendo as interações e 

brincadeiras como eixos estruturantes para as práticas pedagógicas e as competências gerais da 

educação básica, assegurados em seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento: conviver, 

brincar, participar, explorar, expressar, conhecer- se". 

O contato com a natureza e a experimentação de novas texturas, sabores e sons também 

devem ser priorizados na prática pedagógica, oportunizando vivências com diferentes elementos da 

natureza: água, ar, fogo, terra e seres vivos, assim como a conscientização sobre a necessidade de 

preservação do ambiente. 

Deve-se criar espaços propositais, tanto internos quanto externos e de maneira não estática, 

para que possam ser modificados de acordo com os interesses das crianças. Os mobiliários e os 

materiais devem estar de acordo com a faixa etária das crianças, em um ambiente organizado e, ao 

mesmo tempo, flexível e seguro. 

O ambiente externo deve ser estruturado para acolher as experiências das crianças: motoras, 

afetivas e cognitivas, sendo ele: acolhedor, seguro, com locomoção acessível e, ao mesmo tempo, 

estimulante. Deve-se conter espaços com sombra, com sol, com pisos alternativos, como gramado, 

terra, pedras, madeira e etc. 

 

5.4 Brincadeiras 

 

Para o desenvolvimento da identidade e autonomia é fundamental na educação infantil o 

brincar. Com as brincadeiras, as crianças desenvolvem habilidades como atenção, criação e 

imitação, e amadurecem com as experimentações dos mais variados papéis. 

Conforme o Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino fundamental do Território 

Catarinense: “As interações e as brincadeiras permitem à criança vivenciar experiências de forma 

individual, em pequenos ou grandes grupos e com diferentes agrupamentos etários, bem como na 

relação com os adultos, os objetos e o espaço. (CURRÍCULO BASE, 2019, p. 119). 

As brincadeiras são reveladoras da potência do pensamento infantil e de todo ato criador, 

desenvolvendo a memória e a imaginação, através de brincadeiras de faz de conta que devem estar 

presentes no seu dia a dia para colocarem em prática suas fantasias, conhecimentos, vivências e 
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sentimentos de modo geral. Podendo pensar de forma livre e espontânea e assim solucionar 

problemas. 

Entre as diversas brincadeiras e formas de brincar podemos identificar e estabelecer com suas 

funcionalidades: 

  Brincadeira estruturada: desenvolver e internalizar o raciocínio lógico, a atenção e 

concentração. 

  Brincadeira motora: envolver a motricidade ampla organizando espaços internos e 

externos para movimentarem seu corpo com segurança, permitindo o correr, saltar, escalar, dançar, 

equilibrar, permeando a linguagem corporal. 

  Brincadeira dramática: desenvolver o faz de conta, criar, imitar e expressar sentimentos. 

  Brincadeiras manipulativas com brinquedos não estruturados: manusear e explorar 

diferentes materiais de diversas formas e texturas, envolvendo elementos da natureza: o montar, 

construir e encaixar.  

O CEI busca em sua concepção sobre o brincar, criar espaços que sejam atrativos, 

estimuladores e propícios às mais diversas formas de brincadeiras, por isso vê a importância de 

proporcionar para as crianças, os mais diversificados Cantinhos, possibilitando o faz de conta, o 

brincar não estruturado e a interação com os ambientes.  

Nos momentos da utilização destes espaços dos Cantinhos, a criança precisa ser vista como 

protagonista, podendo ela mesma neste momento escolher onde, como e com o que brincar, dentro 

das propostas trazidas pelo professor, a partir de observações e sugestões. 

 Torna-se assim, um momento de interação e aprendizagem não só para a criança, mas 

também para o professor que precisa fugir do olhar controlador sobre o brincar da criança, e sim ser 

um mediador, se necessário, nestes momentos.  

O professor precisa ter planejamento e intencionalidade durante as brincadeiras, mas sem 

deixar de dar possibilidades as crianças para escolherem os cantinhos nos quais querem brincar e os 

brinquedos estruturados ou não estruturados que querem utilizar, dando à elas por meio dessas 

escolhas, oportunidades de criação e as respeitando como autoras de sua história.  

As brincadeiras podem ser planejadas cotidianamente de diversas formas, em diferentes 

espaços, tempos e com diferentes parceiros. Estes Cantinhos podem ser internos, como os cantos de 

brincadeiras organizados em sala de aula, como também externos, como o parque, gramado, espaço 

da arte, entre tantos outros que temos disponíveis no CEI. 

É importante lembrarmos que a interação se faz necessária não somente com o ambiente e o 

espaço, mas também com os grupos, sendo estes da mesma ou de diferentes faixas etárias, livre, 

mas, observada por um adulto.  
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Assim, as crianças ampliam e diversificam suas produções culturais, seus conhecimentos, 

suas vivências e experiências emocionais, corporais, sensoriais, cognitivas, sociais e relacionais. 

Lembramos ainda que estas brincadeiras, o faz de conta e o uso dos cantinhos, estimulam o 

fazer criativo, mas, que na concepção da criança são vivências reais.  

Já dizia Mario Quintana em uma de suas citações: “As crianças não brincam de brincar. 

Brincam de verdade.” 

 

5.5 Organização do Tempo e do Espaço 

 

Para o desenvolvimento integral da criança no ambiente escolar, os espaços e tempos 

destinados às atividades, interação, convivência, lazer e aprendizado, devem ser planejados e bem 

estruturados. 

Quando nos referimos ao termo “tempo” no fazer pedagógico, não podemos nos remeter 

apenas as horas do relógio, mas sim, entender que ele diz respeito a toda a organização e rotina da 

criança enquanto estiver no espaço escolar.  

Portanto, precisa-se levar em consideração uma série de fatores como a faixa etária das 

crianças, as necessidades psicológicas e biológicas, a realização de atividades, os momentos de 

alimentação, higienização, descanso, entre tantos outros. Sendo assim o planejamento destes fatores 

deve estar adequado ao melhor momento e local a serem realizados. 

Desta forma associamos os “espaços” escolares neste planejamento, pois “o espaço é muito 

importante para a criança pequena, pois muitas, das aprendizagens que ela realizará em seus 

primeiros anos de vida estão ligadas aos espaços disponíveis e/ou acessíveis a ela.” (LIMA, 2001, 

p.16). 

A estrutura física da escola, tanto interna quanto externa precisa ser atrativa e acolhedora para 

a percepção da criança, possibilitando o brincar com estímulo e entusiasmo, além de possibilitar 

acessibilidade e segurança, permitindo que suas ações sejam exercidas com autonomia.  

Seguem os cronogramas de delimitação de horário e espaços destinados para refeição das 

crianças e hora/atividade dos professores do CEI: 

 

TEMPOS 

 

CRONOGRAMA DE USO DO REFEITÓRIO 

 

 

 

 

CAFÉ DA MANHÃ 

TURMA 

 

HORÁRIO 

 

Berçário I A 07:30h  

Berçário I B 07:30h 
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CRONOGRAMA DA HORA/ATIVIDADE DOS PROFESSORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇOS  

 

Berçário II A 07:45h 

Maternal I A 08:00h 

Maternal I B 08:15h 

Maternal II A 08:15h 

 

 

ALMOÇO 

Berçário I A 10:00h 

Berçário I B 10:00h 

Berçário II A 10:30h 

Maternal I A 10:45h 

Maternal I B 11:00h 

Maternal II A 11:00h 

 

 

 

CAFÉ DA TARDE 

Berçário I A 13:00h 

Berçário I C 13:00h 

Berçário II A 13:15h 

Maternal I A 13:30h 

Maternal I C 13:45h 

Maternal II A 13:45h 

Maternal II C 13:45h 

  

 JANTAR 

Berçário I C 16:00h 

Maternal I C 16:15h 

Maternal II C 16:30h 

  

PROFESSOR 

 

 

TURMA 

 

HORÁRIO 

Edilaine Berçário I A 10:45h às 11:30h 

Maria 

Carolina 

Berçário I B 10:45h às 11:30h 

Talita Berçário I C 14:00 às 14:45h 

Ana Letícia Berçário II A 09:30h às 10:15h 

Ivonete Maternal I A 10:00h às 10:45h 

Eliana Maternal I B 07:30h às 08:15h 

Lilian Maternal I C 13:00h às 13:45h 

Talita Maternal I D 09:30h às 10:15h 

Ilda Maternal II A 07:30h às 08:15h 

Ilda Maternal II C 13:00h às 13:45h 
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O CEI conta com espaços internos e externos que são de uso compartilhado pelas diversas 

turmas, como: 

  Espaços de Leitura, localizado no rol de entrada entre o CEI e o Pré-escolar, com acesso 

livre, onde as crianças, professores, atendentes e famílias podem realizar leituras e contações de 

histórias. O espaço conta com mesas, cadeirinhas, tapetes e um acervo de livros de literatura infantil 

e demais gêneros textuais.    

  Espaço de Arte: localizado no andar superior do CEI, conta com mesas coletivas, diversos 

materiais para desenho e pintura como pinceis, tintas guache, lápis de cor, giz de cera, cola tenaz, 

cola colorida, cola glitter, folhas de papel oficio, papel pardo e demais impressos que podem ser 

utilizados pelos professores, atendentes, crianças e famílias. 

  Espaço Sensorial: localizado na área externa entre o CEI e o Pré-escolar, conta com 

diversos materiais para estimular as sensações táteis, como grama, pedras, areia, folhas e demais.

 Espaço de Horta: localizado na área externa, de uso comunitário entre o CEI e o Pré-

escolar, conta com o cultivo de verduras, hortaliças, temperos e árvores frutíferas.  

  Espaço de Amamentação: localizado no andar superior, conta com um sofá e almofadas 

em um espaço de circulação livre para as mães estarem realizando a amamentação dos bebês, ou 

como segunda opção à escolha da mãe, a amamentação pode ser realizada na sala da criança. 

  Espaço de Alimentação: acontecem em um refeitório para as turmas de Berçário e em 

outro refeitório para as turmas de Maternal são separados em duas salas individuais que contam 

com mesas, bancos e buffet adaptados para o uso dos bebês e das crianças bem pequenas.  

  Espaços de Higiene: o CEI conta com três espaços, no térreo, no primeiro e no segundo 

andar, com pias coletiva com torneiras para uso de higienização bucal e lavação de mãos, chuveiros 

e banheiros com vasos sanitários separados individualmente, no andar superior há um banheiro com 

acessibilidade para pessoas com deficiência. 

  Espaços de Parques: localizados externamente, contam com balanços, escorregadores, 

caixas de areia, casinha, gramados e solários. 

  Espaços dos Cantinhos de Brincadeiras: o CEI conta com diversos cantinhos temáticos e 

de uso livre, tanto no espaço interno, quanto no espaço externo.  

Cada sala conta com pelo menos dois cantinhos de brincadeiras que são estruturados em 

parceria com professores, atendentes e crianças e que devem ser reestruturados ou modificados a 

cada semestre. Alguns são Cantinhos da Fantasia, da Cozinha, do Salão de Beleza, da Oficina 

Mecânica, da Leitura e Contação de História, do Descanso, dos Brinquedos não estruturados, entre 

tantos outros.  

Os Cantinhos em espaços externos contam com caixotes de madeira, paletes, cozinhas de 

brinquedo, espaços para pintura com tinta, quadros de giz, pneus, entre outros.   
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5.6  Entrada/Saída  

 

O Centro de Educação Infantil Dona Júlia Bonelli inicia o atendimento as 4h até às 18h sendo 

regulamentada pela resolução nº01, de Fevereiro de 2019 os horários de entrada e saída das crianças 

matriculadas: 

I – Período Matutino: 7h30min às 11h30min, sendo que a criança regularmente matriculada 

poderá ingressar até 7h30min e sair após 11h30min tendo o prazo até 30min antes para entrar e 

30min para ultrapassar o horário de saída. 

II- Período Vespertino: 13h às 17h, sendo que a criança regularmente matriculada poderá 

ingressar entre 12h30min e 13h e sair após as 17h ultrapassando a mais 30min o horário para 

buscar. 

III- Período Integral: das 4h às 14h30min, sendo que a criança poderá ingressar entre as 4h e 

7h30min e poderá sair a partir das 11h30min. 

Nos casos em que a família não conseguir cumprir com os horários determinados na presente 

Resolução por 3 (três) dias consecutivos ou 5 (cinco) alternados, em um período de 30 (trinta) dias, 

deverão os pais ou responsáveis apresentar perante a Coordenadora os motivos ou justificativas. 

Caso não haja apresentação de motivos plausíveis para o não cumprimento dos horários 

estipulados na presente resolução, os pais serão notificados por escrito pela Coordenadora da 

instituição, advertindo-se acerca da necessidade de cumprimento das Diretrizes fixada na presente 

resolução.  

Em caso de não apresentação de justo motivo para o não cumprimento dos horários previstos 

na presente Resolução ou em caso de não atendimento da regra referente aos horários, mesmo após 

notificação dos pais ou responsáveis por escrito, a Coordenadora comunicará o fato a Secretaria de 

Educação, Cultura, Desporto e Promoção Social, para que seja dado início ao processo 

administrativo voltado a avaliação da situação, podendo, após a apuração dos fatos, culminar no 

remanejamento de horário de atendimento, ou em último caso, o cancelamento da matrícula da 

criança na instituição.  

A família (pai/mãe ou um responsável fixo liberado pelos mesmos) tem acesso aos interiores 

do Centro de Educação Infantil para realizar a entrega e busca da criança. Caso a família não tiver 

como trazer a criança e autorizar outra pessoa, deve tocar a campainha e esperar alguém lhe atender. 

Somente pessoas autorizadas podem estar levando a criança, sendo que a mesma só será entregue 

mediante a verificação da autorização dos pais e da Coordenadora. 

No ato da chegada da criança à instituição e aos pais no fim do período diário, é de suma 

importância o repasse de informações relevantes à criança.  
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Quanto a entrada dos pais ou responsáveis nas dependências internas do CEI vale ressaltar o 

comunicado realizado a eles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Alimentação 

 

Entende-se por alimentação escolar todo alimento oferecido no ambiente escolar, 

independentemente de sua origem, durante o período letivo (BRASIL, 2020). 

 A alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica pública e dever do Estado e 

será promovida e incentivada com vista ao atendimento das diretrizes estabelecidas pela 

RESOLUÇÃO Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020 (BRASIL, 2020). 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) tem por objetivo contribuir para o 

crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a 

formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e 

nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período 

letivo (BRASIL, 2020). 

Os cardápios da alimentação escolar devem ser elaborados pelo Responsável Técnico (RT) do 

PNAE, tendo como base a utilização de alimentos in natura ou minimamente processados, de modo 
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a respeitar as necessidades nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura alimentar da localidade e 

pautar-se na sustentabilidade, sazonalidade e diversificação agrícola da região e na promoção da 

alimentação adequada e saudável (BRASIL, 2020). 

Alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou de animais e não sofrem qualquer 

alteração após deixar a natureza. Alimentos minimamente processados correspondem a alimentos 

in natura que foram submetidos a processos de limpeza, remoção de partes não comestíveis ou 

indesejáveis, fracionamento, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração, 

congelamento e processos similares que não envolvam agregação de sal, açúcar, óleos, gorduras ou 

outras substâncias ao alimento original (BRASIL, 2020). 

São exemplos de alimentos in natura e minimamente processados: Legumes, verduras, frutas, 

batata, mandioca e outras raízes e tubérculos in natura ou embalados, fracionados, refrigerados ou 

congelados; arroz branco, integral ou parboilizado, a granel ou embalado; milho em grão ou na 

espiga, grãos de trigo e de outros cereais; feijão de todas as cores, lentilhas, grão de bico e outras 

leguminosas; cogumelos frescos ou secos; frutas secas, sucos de frutas e sucos de frutas 

pasteurizados e sem adição de açúcar ou outras substâncias; castanhas, nozes, amendoim e outras 

oleaginosas sem sal ou açúcar; cravo, canela, especiarias em geral e ervas frescas ou secas; farinhas 

de mandioca, de milho ou de trigo e macarrão ou massas frescas ou secas feitas com essas farinhas 

e água; carnes de gado, de porco e de aves e pescados frescos, resfriados ou congelados; leite 

pasteurizado, ultrapasteurizado („longa vida‟) ou em pó, iogurte (sem adição de açúcar), ovos, chá, 

café, e água potável (BRASIL, 2020). 

Para o CEI Dona Júlia Bonelli são elaborados um cardápios mensais, ofertando quatro 

refeições ao dia, duas no período matutino e duas no período vespertino, respeitando as diretrizes da 

Alimentação Escolar, bem como o rol de produtos de aquisição proibida pelos recursos do PNAE, 

alimentos e bebidas ultraprocessados: refrigerantes e refrescos artificiais, bebidas ou concentrados à 

base de xarope de guaraná ou groselha, chás prontos para consumo e outras bebidas similares, 

bebidas à base de frutas com aditivos ou adoçadas, cereais com aditivo ou adoçado, bala e similares, 

confeito, bombom, chocolate em barra e granulado, biscoito ou bolacha recheada, bolo com 

cobertura ou recheio, barra de cereal com aditivo ou adoçadas, gelados comestíveis, gelatina, 

temperos com glutamato monossódico ou sais sódicos, maionese e alimentos em pó ou para 

reconstituição (BRASIL, 2020). 

Houve a ampliação desta lista de alimentos de aquisição proibida com recursos federais, 

com o objetivo de limitar a presença de alimentos ultraprocessados e de baixo valor nutricional, 

visando à prevenção da obesidade, à promoção da saúde e à construção de hábitos alimentares mais 

saudáveis no ambiente escolar (BRASIL, 2020).  
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Além da proibição da oferta de alimentos ultraprocessados, para os Centros de Educação 

Infantil houve também a inclusão de proibição de adição de açúcar, mel e adoçante nas preparações 

culinárias e bebidas para as crianças até três anos de idade (BRASIL, 2020). 

 

5.8 Higiene/Autonomia 

 

A rotina é um elemento importante na Educação Infantil, por proporcionar a criança o 

sentimento de estabilidade e segurança. Sabendo que a criança está em constante aprendizado e que 

através de estímulos ela vai desenvolvendo as interações, a autonomia e outras habilidades, o 

professor tem seu papel mediador nas atividades, podendo trabalhar de forma dinâmica e 

diferenciada todas as questões relacionadas a higiene e autonomia. A rotina diária envolve o 

desenvolvimento prático do planejamento e deve ser organizado em diferentes momentos do 

cotidiano que acontecem no dia-a-dia da instituição, sendo esta sequência que possibilita que a 

criança se oriente na relação tempo e espaço e assim se desenvolva. 

 O Centro de Educação Infantil assume importante papel no sentido de contribuir para a 

formação integral das crianças, atendendo as exigências da LDB – lei nº 9.394/96, assegurando que 

os pais devam acompanhar o desenvolvimento em relação às questões de higiene e que possam 

apoiar decisões como o desfralde, por exemplo. 

Segundo a BNCC, os primeiros anos da infância compõe uma fase repleta de novos 

aprendizados, descobertas e de um intenso desenvolvimento cognitivo, intelectual e motor. É 

também a época ideal para ensinar e incentivar os hábitos de higiene para as crianças, destacando a 

importância de cuidar da saúde e bem estar. Neste cenário, o CEI possui um papel essencial, junto à 

família, ao transmitir os primeiros ensinamentos e os costumes que permanecerão durante toda a 

vida das crianças.  

O ambiente escolar tem uma grande contribuição no que diz respeito a formação das crianças 

nos hábitos de higiene, além de incentivar ações diárias, tais como: lavar as mãos antes e depois da 

refeições, assim como após atividades ao ar livre e retorno do parque, escovar os dentes, tomar 

banho, tendo a função primordial ao buscar ferramentas pedagógicas para ensinar como manusear 

adequadamente os materiais, conhecer o outro, conhecer-se e respeitar e cuidar do seu próprio 

corpo.  

A rotina escolar deve ser elaborada e respeitada de acordo com cada faixa etária e 

disponibilidade de horário, começando desde a entrada da criança no CEI até a sua saída. No café 

da manhã, cada turma deve ter seu horário estipulado para não haver o aglomero de pessoas em um 

só ambiente. Para que a criança possa desenvolver suas habilidades e descobertas de uma maneira 
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saudável e sem atropelos, da mesma forma acontece esta dinâmica nos horários de almoço, café da 

tarde e janta. 

O desfralde pode acontecer em qualquer período do desenvolvimento da criança, desde que o 

profissional tenha conhecimento de que ela esteja segura e em condições favoráveis para a execução 

da mesma, sendo o tempo mais comum para tal independência, após a criança conseguir expressar 

seus sentimentos através da fala. Nossas crianças devem aprender com cada vez mais autonomia a 

cuidar de si próprias e assumir responsabilidades em relação à sua higiene e saúde. 

Todas as crianças de 0 a 1 ano no CEI são trocadas quando necessário, fazendo a higiene 

completa e assegurando que tenham seus direitos preservados. Assim o papel dos pais neste 

momento é de suma importância, trazendo a quantidade específica de fraldas que a criança deve ter 

durante toda a permanência dela na instituição e, trazer mais quando necessário, bem como talco, 

pomada em quantidade suficiente, roupas e materiais necessários para seu uso durante o período na 

instituição. 

As crianças de 1 a 2 anos tem como objetivo fazer a escovação diária dos dentes, iniciar a 

desenvolver hábitos de autonomia na manipulação dos alimentos, desenvolvendo habilidades ao 

alimentar-se sozinho, aceitando auxílio apenas quando necessário para o mesmo, desenvolver a 

coordenação motora através da troca, ajudando com pequenos esforços, como por exemplo, na 

colocação dos braços nas mangas, maior discernimento no momento das trocas, sendo possível 

distinguir qual necessidade fisiológica precisa ser atendida e etc. Desde bebês, procuramos orientar 

nossas crianças com autonomia para que sozinhas consigam nos comunicar sobre a necessidade de 

sua higiene Então, o desfralde acontecerá com mais naturalidade, as práticas de higiene e também a 

independência em seu autocuidado. 

De 2 anos e meio a 3 a criança começa a ter uma autonomia no manuseio de talheres e a 

utilização de copos, podendo se servir sozinha e estabelecendo a autonomia na escolha dos 

alimentos apresentados a ela, assim como ao final de cada refeição consegue fazer sua higiene 

pessoal, lavar as mãos e rosto manuseando o papel toalha para se secar, perceber que seu nariz 

precisa ser limpo e fazer a escovação dentária todos os dias com auxílio dos profissionais. Quanto a 

parte das vestimentas, podemos agora passar por ações mais específicas como o reconhecimento 

dos seus materiais e pertences pessoais, auxiliando na troca de roupas com a retirada do calçado e 

organização do mesmo. 

Dos 3 anos e meio em diante, a autonomia da criança deve estar em toda forma de vivência e 

desafios, pois como diz o Currículo Base da Educação Infantil (2019, p.138): “desenvolver com a 

criança a participação em práticas de higiene pessoal, autocuidado e auto-organização, num 

movimento constante de independência e autonomia”. Por isto podemos afirmar que a criança nesta 

faixa etária já pode desenvolver algumas ações de troca de roupas, podendo escolher as peças de 
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acordo com as relações de tempo e espaços que são pré-estabelecidas, assim como fazer higiene 

pessoal sem dificuldades, escovando os dentes e higienizando-se, sempre com o olhar atento do 

profissional. As refeições podem ser feitas de forma mais orgânica e ao final a criança pode fazer 

pequenas tarefas ao levar os utensílios sujos como copos e pratos em recipientes destinados, assim 

como na hora da escovação, fazer o uso da torneira com os movimentos necessários para abrir e 

fechar, já compreendendo a maneira correta de utilizá-la e evitar desperdício. 

Desta forma podemos desenvolver uma criança totalmente apta para ampliar suas habilidades 

em diferentes campos de experiência, lembrando que o Currículo Base da Educação Infantil reforça: 

“A partir desses direitos de aprendizagem e de desenvolvimento, o currículo da Educação Infantil 

estrutura-se em campos de experiências que tem como foco proporcionar as crianças experiências 

significativas em um conjunto de possibilidades”. (2019, p 118). 

É importante salientar que a rotina deve prever pouco tempo ocioso para as crianças, 

principalmente durante os períodos de higiene e de alimentação, sendo que se o profissional não 

organizar outras propostas para a criança, ela encontrará o que fazer, como: puxar cabelo, morder e 

etc. Estas situações podem ser evitadas com um planejamento do tempo e espaço de maneira que a 

criança tenha a alternativa de estar participando de outras atividades simultaneamente enquanto o 

outro profissional está atendendo com qualidade uma única criança ou um pequeno grupo. A 

organização dos espaços dinâmicos possibilitam a existência de movimento, interação e autonomia.   

O planejamentos destes espaços, cantinhos temáticos e ambientes diferenciados e atrativos 

contribuem para que as rotinas aconteçam de forma leve e que as crianças e adultos sintam-se 

confortáveis e acolhidos. 

 

5.9 Articulação Instituição/Família 

 

Com os mais variados arranjos familiares, seja ele formado por pai/mãe, apenas mãe, apenas 

pai, mãe com outro parceiro (dito padrasto), pai com outra parceira (madrasta), duas mães, dois 

pais, criança criada apenas pelos avós, e, assim por diante, é comum as crianças iniciarem na 

Educação Infantil cada vez mais cedo, fazendo com que as instituições estejam compartilhando as 

responsabilidades pela educação e cuidado. Diante disto é muito importante que as famílias 

conheçam a proposta (Projeto Político Pedagógico) da escola para que família e escola 

desenvolvam um trabalho fragmentado, isto é, integrando suas ações e propostas de trabalho com as 

das famílias. Para Didonet, a instituição de Educação infantil: 

 
“é um espaço que acrescenta vivências de desenvolvimento e aprendizagem para as 

crianças além daquelas que ela tem com a família.  Ele oferece um ambiente de interações 

sociais e amplas, que enriquecem as experiências sociais, físicas, afetivas e intelectuais das 

crianças. Seu programa complementa a ação da família no cuidado e educação das crianças. 

(DIDONET,2009, p.24) 
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Os profissionais de Educação precisam manter boas relações com as famílias, falando 

realmente uma mesma linguagem para que os dois ambientes jamais se ignorem, nem joguem para 

o outro suas responsabilidades, e sim, procurar saber sobre seus conhecimentos, suas práticas e suas 

experiências, desenvolvendo uma relação sólida para e com a criança, com diálogo, respeito e 

compreensão.  

Para possibilitar a cooperação e troca de informações com as famílias, o Centro de Educação 

Infantil realiza o momento da acolhida, na entrada e saída, mais aconchegante, onde os pais tem 

livre acesso aos interiores da instituição para realizar o repasse de informações sobre a criança. 

Nestes momentos, os familiares possuem a oportunidade de conhecer a dinâmica da instituição, as 

crianças que interagem com seus filhos, os espaços, os profissionais que atuam diretamente e 

acompanhar o trabalho realizado por meio de exposição nos murais da instituição. 

Durante o ano são planejados momentos como: o Dia da Família na Escola, festa junina, 

reuniões, dia da entrega das avalições e portfolios, onde com muita frequência são expostas 

atividades e vivências que acontecem na instituição ou planejado alguma apresentação. Estas 

promoções de interações com as famílias são programadas no início de cada ano na elaboração do 

calendário escolar, onde a comunidade escolar contribui com suas opiniões. 

 

 

5.10 Formação Continuada 

 

Falar em qualidade na educação é pensar a constância da formação continuada dos 

profissionais. É por meio dela que podemos assegurar a atuação dos professores mais capacitados, 

aprimoramento profissional e consequentemente êxito na educação do munícipio.  

A Secretaria Municipal de Educação proporciona as formações continuadas para os 

professores da rede municipal, pautadas na BNCC e conforme a necessidade de conhecimento dos 

profissionais. A secretaria tem mostrado preocupação com a continuidade destas formações, que 

possam ser realizadas realmente de maneira contínua, onde o professor possa adquirir conhecimento 

e paralelamente sentir na prática esta apropriação. 

Schnetzler e Rosa (2003, p. 27), apontam três razões primordiais para justificar a formação 

continuada dos professores, 

 

[...] a necessidade de contínuo aprimoramento profissional e de reflexões críticas sobre a 

própria prática pedagógica, pois a efetiva melhoria do processo ensino-aprendizagem só 

acontece pela ação do professor; a necessidade de se superar o distanciamento entre 

contribuições da pesquisa educacional e a sua utilização para a melhoria da sala de aula, 

implicando que o professor seja também pesquisador de sua própria prática; em geral, os 
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professores têm uma visão simplista da atividade docente, ao conceberem que para ensinar 

basta conhecer o conteúdo e utilizar algumas técnicas pedagógicas. 

  

 

Porém, a formação continuada precisa estar intrínseca com a prática do profissional da 

educação. A busca do conhecimento precisa ser constante, para que assim haja efetivamente uma 

reflexão que dê subsídios a prática do professor, que também vai se aprimorando e se modificando 

com as experiências vivenciadas na docência, permitindo um melhor alinhamento entre teoria e 

prática. 

 

5.11 Avaliação/ Registro/ Relatórios 

 

O objetivo da avaliação na etapa da educação infantil é acompanhar por diversos meios e 

recursos a aprendizagem e indicar todas as experiências que as crianças vivenciam. Em todas as 

situações do cotidiano, em sala ou em qualquer espaço externo, elas demonstram suas capacidades, 

novos aprendizados e nos ensinam como mediá-las.  

Além disso, a avaliação possibilita o replanejamento do professor e a adoção de novas 

práticas pedagógicas a fim de melhorar a qualidade do ensino, como indicam as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Infantil, em seu Parecer CNE/CEB número 20, de 11 de 

novembro de 2009:  

 

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 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. (BRASIL, 2009b, p.17). 

 

 

As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do 

trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, 

promoção ou classificação, garantindo:  

I – a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no 

cotidiano; 

II – utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, fotografias, 

desenhos, álbuns, etc.); 

III – a continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias 

adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança (transição casa/instituição de 

Educação Infantil, transições no interior da instituição, transição CEI/Pré Escola/Ensino 

Fundamental); 
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IV – documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto 

às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na Educação Infantil; 

V – a não retenção das crianças na Educação Infantil. 

Os registros de observação são essenciais para a constituição histórica de experiências e 

evolução da criança, avalizando a individualidade subjetiva de cada uma delas. A documentação 

pedagógica é constante, deve ser realizada diariamente, podendo ser através de áudios, falas, fotos, 

vídeos, produções das crianças e etc. Estes são recursos fundamentais também para investigar, 

planejar e replanejar o que for necessário. O professor deve ser observador e sensível para colher 

estas documentações com o máximo de profundidade e qualidade possíveis. 

Segundo Hoffmann: 

 

A visão do educador/avaliador precisa ultrapassar a concepção de alguém que 

simplesmente observa se o aluno acompanhou o processo e alcançou resultados esperados, 

na direção de um educador que propõe ações diversificadas e investiga, justamente, o 

inesperado, o inusitado. Alguém que provoca, questiona, confronta, exige novas e melhores 

soluções a cada momento. (HOFFMANN, 2001, p.111). 

 

 

Através do compilado de documentações, ou dossiê, torna-se concebível a produção da 

avaliação da criança. Desta maneira, a forma adotada pela instituição para entregar às famílias a 

devolutiva do aprendizado e desenvolvimento das crianças, é o parecer descritivo. 

 Conforme o art. 31, da LDB:  

 

A avaliação na educação infantil deve basear-se na consignação e na análise da evolução da 

progressão da criança, não tendo, portanto, como objetivo a promoção/retenção em 

decorrência do alcance ou não de pré requisitos indicados como necessários para o acesso 

ao ensino fundamental (BRASIL, 1996).  

 

 

Os relatórios descritivos exigem reflexão, observação e sensibilidade por parte do professor. 

Eles transporão ao papel saltos de aprendizagem da criança, possibilitando que se enxergue este 

crescimento de forma gradativa, sem, jamais, julgar a criança ou promovê-la ao ano seguinte.  

Este acompanhamento da aprendizagem é disponibilizado às famílias por meio do sistema 

IntelliBR, onde ao fim do semestre são inseridas as avaliações individuais. No entanto, também é 

possível visualizar diariamente as propostas pedagógicas planejadas para cada turma. O parecer 

descritivo também é entregue impresso para as famílias que assim desejarem ou não tiverem acesso 

a internet no fim de cada semestre. 

 

5.12 Sistema INTELLIBR 
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Em fevereiro de 2020 a Secretaria de Educação do Munícipio de Ascurra implementou em 

toda sua rede de ensino o Sistema Online IntelliBR que é disponível no Link 

<http://www.sge8033.com.br/>.  

Esta plataforma permite o acesso das famílias utilizando a matrícula e data de nascimento da 

criança, permitindo de acompanhe a agenda escolar, conteúdos trabalhados, frequência, documentos 

e observações.  

Aos professores da rede cabe sob sua responsabilidade o abastecimento e atualização no 

sistema, dentro dos prazos estipulados, das seguintes informações: 

  Lançar a frequência diária das crianças, a presença, as faltas justificadas ou injustificadas; 

  Preencher os conteúdos diários; 

  Preencher o Plano Anual de ensino; 

  Inserir ao final dos semestres os pareceres individuais dos alunos da turma; 

  Os registros de planejamento podem ser inseridos no sistema conforme organização do 

professor, sendo que até o término de cada semestre deverá estar concluído (alguns destes registros 

não são disponíveis para visualização coletiva, somente o usuário e a gestão escolar); 

  No final do semestre o professor deverá realizar a impressão do diário de classe do sistema, 

assinar e entregar para a orientadora pedagógica; 

É de responsabilidade da gestão e coordenadoria:  

   Cadastrar todas as crianças e funcionários com os dados precisos. 

  Enturmar as crianças e professores; 

  Atualizar informações das crianças e funcionários para manter os dados arquivados; 

  Fornecer atestado de vagas, matrículas e informar os professores sobre as transferências de 

alunos; 

  Relatórios, atestados e declarações são retirados do sistema, pois no sistema constam todos 

os dados das crianças e funcionários. 

 

5.13 Exposição de Atividades 

 

Através da exposição das vivências nos murais do CEI e do facebook, os familiares podem 

estar acompanhando diariamente o planejamento bem como o desenvolvimento de seu filho. Exibir 

estes registros é um importante instrumento pedagógico no desenvolvimento infantil, pois serve de 

estímulo e incentivo para as crianças. 

Desta maneira, foi elaborado um cronograma para que os professores se organizem para as 

exposições, sendo que é de suma responsabilidade dos mesmos a montagem destes murais. 

 

http://www.sge8033.com.br/
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CRONOGRAMA PARA REDES-SOCAIS E MURAIS 

 

 

ATÉ 16/03 

EDILAINE(BERÇÁRIO) 

ILDA (MATERNAL II A) 

MARIA (BERÇÁRIO I B) 

LILIAN (MATERNAL I C) 

 

ATÉ 30/03 

TALITA (BERÇÁRIO I C) 

ILDA TAMBOSI (MATERNAL II C) 

SILVIA (BERÇÁRIO II A) 

IVONETE (MATERNAL I A) 

TALITA (MATERNAL I D) 

           ELIANA (MATERNAL I B) 

 

ATÉ 13/04 

EDILAINE (BERÇÁRIO I) 

ILDA (MATERNAL II A) 

MARIA (BERÇÁRIO I B) 

LILIAN (MATERNAL I C) 

 

ATÉ 27/04 

TALITA (BERÇÁRIO I C) 

ILDA TAMBOSI (MATERNAL II C) 

SILVIA (BERÇÁRIO II A) 

IVONETE (MATERNAL I A) 

TALITA (MATERNAL I D) 

           ELIANA (MATERNAL I B) 

 

ATÉ 11/05 

EDILAINE (BERÇÁRIO I) 

ILDA (MATERNAL II A) 

MARIA (BERÇÁRIO I B) 

LILIAN (MATERNAL I C) 

 

ATÉ 25/05 

TALITA (BERÇÁRIO I C) 

ILDA TAMBOSI (MATERNAL II C) 

SILVIA (BERÇÁRIO II A) 

IVONETE (MATERNAL I A) 

TALITA (MATERNAL I D) 

          ELIANA (MATERNAL I B) 

 

ATÉ 08/06 

EDILAINE (BERÇÁRIO I) 

ILDA (MATERNAL II A) 

MARIA (BERÇÁRIO I B) 

LILIAN (MATERNAL I C) 

 

ATÉ 22/06 

TALITA (BERÇÁRIO I C) 

ILDA TAMBOSI (MATERNAL II C) 

SILVIA (BERÇÁRIO II A) 

IVONETE (MATERNAL I A) 

TALITA (MATERNAL I D) 

           ELIANA (MATERNAL I B) 

ATÉ 06/07 EDILAINE (BERÇÁRIO I) 

ILDA (MATERNAL II A) 

MARIA (BERÇÁRIO I B) 

LILIAN (MATERNAL I C) 

ATÉ 20/07 TALITA (BERÇÁRIO I C) 

ILDA TAMBOSI (MATERNAL II C) 

SILVIA (BERÇÁRIO II A) 

IVONETE (MATERNAL I A) 

TALITA (MATERNAL I D) 

           ELIANA (MATERNAL I B) 
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ATÉ 03/08 EDILAINE (BERÇÁRIO I) 

ILDA (MATERNAL II A) 

MARIA (BERÇÁRIO I B) 

LILIAN (MATERNAL I C) 

ATÉ 17/08 TALITA (BERÇÁRIO I C) 
ILDA TAMBOSI (MATERNAL II C) 

SILVIA (BERÇÁRIO II A) 

IVONETE (MATERNAL I A) 

TALITA (MATERNAL I D) 

           ELIANA (MATERNAL I B) 

ATÉ 31/08 EDILAINE (BERÇÁRIO I) 

ILDA (MATERNAL II A) 

MARIA (BERÇÁRIO I B) 

LILIAN (MATERNAL I C) 

ATÉ 14/09 TALITA (BERÇÁRIO I C) 

ILDA TAMBOSI (MATERNAL II C) 

SILVIA (BERÇÁRIO II A) 

IVONETE (MATERNAL I A) 

TALITA (MATERNAL I D) 

           ELIANA (MATERNAL I B) 

ATÉ 28/09 EDILAINE (BERÇÁRIO I) 

ILDA (MATERNAL II A) 

MARIA (BERÇÁRIO I B) 

LILIAN (MATERNAL I C) 

ATÉ 12/10 TALITA (BERÇÁRIO I C) 

ILDA TAMBOSI (MATERNAL II C) 

SILVIA (BERÇÁRIO II A) 

IVONETE (MATERNAL I A) 

TALITA (MATERNAL I D) 

           ELIANA (MATERNAL I B) 

ATÉ 26/10 EDILAINE (BERÇÁRIO I) 

ILDA (MATERNAL II A) 

MARIA (BERÇÁRIO I B) 

LILIAN (MATERNAL I C) 

ATÉ 9/11 TALITA (BERÇÁRIO I C) 

ILDA TAMBOSI (MATERNAL II C) 

SILVIA (BERÇÁRIO II A) 

IVONETE (MATERNAL I A) 

TALITA (MATERNAL I D) 

           ELIANA (MATERNAL I B) 

ATÉ 23/11 EDILAINE (BERÇÁRIO I) 

ILDA (MATERNAL II A) 

MARIA (BERÇÁRIO I B) 

LILIAN (MATERNAL I C) 

 

OBSERVAÇÃO: Nome da atividade, objetivo da atividade, mínimo 05 fotos e máximo 10 

fotos. As fotos de preferência devem ser no coletivo, tendo um olhar pela estética num todo, 

cuidando com fotos com crianças com nariz sujo, criança chorando e postura do adulto presente na 

foto. 
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O arquivo deve ser enviado para o e-mail do CEI para a postagem no facebook, respeitando a 

data de entrega para postagem. 

 

 

6 CALENDÁRIO ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2020 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O CALENDÁRIO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO DE ASCURRA 

 

Ano 2020 

 

JANEIRO 

14 – Início das atividades da Secretaria de educação e início das atividades nas 

unidades escolares (Organização com auxiliares de serviços gerais, atendentes de 

educação infantil e auxiliar de educação) 

15 - Formação continuada para atendentes de educação infantil e auxiliares de 

serviços gerais 

16 – Início do atendimento nos CEIs 

 

FEVEREIRO 

05 – Início das atividades com os professores (Reunião com a rede municipal) 

06 - Reunião de planejamento na unidade escolar 

10 a 14 - Formação para os professores 

17 - Início do ano letivo 

 

MARÇO 

12 – Formação pedagógica CEI (Professores e atendentes) – Não terá atendimento no 

CEI 

Entre 9 a 27 – Visita técnica (Pré e Anos Iniciais) 

 

ABRIL 

09 – Recesso escolar (transferência do dia 7, Aniversário do município) 

10 – Feriado Paixão de Cristo 

21 – Feriado Tiradentes 

25 – Família na escola das 13h ás 17h – Oficinas: culinária, confecção de brinquedos 

com sucatas, arte e resgate das brincadeiras; lanche confraternizado. 

 

MAIO 

01 - Feriado Dia do trabalhador 

20 –Término do 1º trimestre/Conselho de classe EF 

21 - Planejamento e elaboração de avaliações descritivas EI(Pré)/EI(CEI) 

29- Entrega de boletins EF 

 

JUNHO 

02 – Formação pedagógica EF 

03 - Formação pedagógica EI (Pré)/EI(CEI) 

04 – Teatro sobre o meio ambiente (Confirmar) 

05 – Atividade coletiva com as crianças do Maternal I B, Maternal II A e Pré Escolar 
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sobre o meio ambiente. As demais turmas do CEI planejar uma atividade de acordo 

com a faixa etária sobre o tema. 

11 – Feriado Corpus Christi 

12 – Recesso escolar 

JULHO 

18 – Festa Julina - na instituição - 1 apresentação do CEI com todas as turmas  

Pré-Escolar – 1 apresentação com operíodo matutino e 1 apresentação com o período 

vespertino. 

20 - Formação pedagógica CEI (Professores e atendentes) – Não terá atendimento no 

CEI 

24– Entrega de avaliações descritivas EI no período noturno. Obs.: Os professores de 

40h cumprirão um período diurno na escola e o noturno e professores de 20h 

cumprirão o período noturno) Noite da comida (sopa, risoto, macarrão- A DEFINIR- 

valor singelo. Das 18h ás 22h sendo que das 18h até ás 19h30min entrega de 

avaliação nas salas com amostra de atividade. Logo após esse horário servir a janta 

com som ambiente. 

27/07 a 02/08 – Recesso para alunos e professores. 

 

AGOSTO  

 

SETEMBRO 

07 – Desfile cívico 

10 – Término do 2º trimestre/Conselho de classe EF 

11 - Planejamento e elaboração de avaliações descritivas EI (Pré) 

Entre 14 a 17 – Entrega de boletins EF 

21 – Projeto Plantas/Primavera: finalizar o projeto com visita à floricultura com as 

crianças das turmas do Maternal I B, Maternal II A e turmas do Pré-Escolar. Para as 

demais crianças do CEI, planejar alguma atividade relacionada ao tema 

25 - Formação pedagógica CEI (Professores e atendentes) – Não terá atendimento no 

CEI 

28 – Formação pedagógica Pré-Escolar e Anos Iniciais 

OUTUBRO 

12 – Feriado Nossa Senhora 

13 – Musicalização (convidar pessoas para tocar algum instrumento para as crianças)  

14 – CEI – Dia da fantasia/discoteca  

Pré – Dia do time, cabelo maluco/discoteca  

15 – Feriado Dia do professor 

16 – Feriado servidor público (referente ao dia 28) 

NOVEMBRO 

02 – Feriado Finados 

15 – Feriado Proclamação da República 

Formatura do pré II- data ,local a combinar 

DEZEMBRO 

07 - Planejamento e elaboração de avaliações descritivas EI (Pré) /EI(CEI) 

11 - Conselho de classe EF 
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7 MATRÍCULAS  

 

As matriculas são organizada para o ano posterior mediante ao edital que é elaborado pela 

secretaria de Educação e aprovado pelo Conselho de Educação do Município de Ascurra, constando 

período para a realização, documentos necessários e informações sobre o andamento da instituição. 

Mesmo passando o prazo de rematrícula e matricula é realizado em qualquer período do ano, sendo 

respeitado o que consta no edital. 

Este edital foi de responsabilidade de Cintia Poffo, Secretária Municipal de Educação, 

Cultura, Desporto e Promoção Social de Ascurra, no uso de suas atribuições legais, tornam público 

às diretrizes referentes à matrícula para o ano letivo de 2020, Educação Infantil, modalidades de 

Centros de Educação Infantil e/ou pré-escola.  

 

 Da Apresentação:  

 

 A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança em seus aspectos: físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade.  

 

A Educação Infantil será oferecida em:  

 

I – Centros de Educação Infantil, para crianças de 0 (zero) até 3 (três) anos de idade e para 

crianças que completam 4 anos de idade após 31 de março do ano letivo corrente;  

 Nos Centros de Educação Infantil, as crianças que completarem 4 anos após a data corte, 31 

de março, poderão permanecer no CEI até o final do ano letivo no mesmo horário e período da 

matriculado. 

 

O Edital de Matrícula tem como objetivos específicos:  

 

 Informar o Edital à direção, à orientação pedagógica, à equipe técnica (fonoaudióloga e 

psicóloga), aos docentes e demais funcionários da instituição, aos pais ou responsáveis e, extensivo 

a toda a comunidade, para fins de matrícula do público alvo da Educação Infantil.                                                      

  Efetuar a matrícula de crianças novas, cumprindo o que dispõe este Edital.  

 Fazer a matrícula em qualquer época do ano letivo, atendidas as disposições legais.  

 Cadastrar ou atualizar os dados no Sistema IntelliBR /Censo Escolar.  

 

 Dos Critérios de Matrícula: 
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 Para os alunos novos, que irão frequentar os Centros de Educação Infantil, os pais ou 

responsáveis deverão preencher ficha de matrícula no Centro de Educação Infantil em que a criança 

será matriculada. As matriculas nos Centros de Educação Infantil observarão as vagas 

disponibilizadas pelo município, sendo realizada de forma preferencial da unidade educacional mais 

próxima da residência ou local de trabalho dos pais observando-se o mapa de zoneamento em anexo 

e apresentando a documentação necessária, comprovando sua residência nas proximidades da 

Unidade Escolar. Caso não houver mais vagas disponíveis no Centro de Educação Infantil mais 

próximo, mediante autorização das coordenadoras e secretaria de educação, a crianças poderá ser 

matriculada em outro Centro de Educação Infantil. 

 

Dos Procedimentos:  

 

 Ficha de Matrícula – A Secretaria de Educação, Cultura e Promoção Social e as 

coordenações dos Centros de Educação Infantil adotarão o preenchimento da Ficha de matrícula 

para todas as famílias que solicitarem vaga. 

 No ato do preenchimento da ficha de matrícula os pais ou responsável legal, deverão 

apresentar toda documentação necessária. 

  Renovação de Matrícula - É garantida para todas as crianças que frequentam no presente 

ano as Unidades de Ensino vinculadas à Rede Municipal de Ensino de Ascurra, respeitando a idade 

para a composição das turmas conforme item 6 deste edital, na existência da turma e o turno de 

atendimento. 

  Ampliação de Período de Atendimento - Mediante a existência de vaga, terá prioridade na 

ampliação de período de atendimento, nos Centros de Educação Infantil a criança que já está 

matriculada, havendo necessidade da apresentação do comprovante da jornada de trabalho dos pais 

ou responsável legal.  

 Matrícula Nova - A matrícula deverá ser efetuada pelos pais ou responsável legal da 

criança, por meio de preenchimento da Ficha de Matrícula, conforme o modelo padrão da Rede 

Municipal de Ensino de Ascurra. A ficha de matrícula permanece na pasta individual da criança na 

instituição matriculada.  

 Abandono de Vaga - Ocorre nas situações em que a criança apresenta 20 dias letivos de 

faltas consecutivas, sem que a família informe a instituição o motivo da ausência, esgotadas todas 

as tentativas de localização e reintegração, registrando os contatos com a família com data e horário 

do contato, caracterizando então, abandono de vaga. Ocorrendo o abandono deve ser comunicado 

órgão responsável. 

 

Centro de Educação Infantil (0 a 3 anos) 
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 As turmas serão organizadas considerando a idade das crianças respeitando a data corte. As 

turmas mistas só serão permitidas após avaliação e orientação da Secretaria Municipal de Educação, 

com autorização do Conselho Municipal de Educação, em situações excepcionais e devidamente 

justificadas. 

 Os horários a que se referem aos Centros de Educação Infantil ficam assim discriminados: 

 I - Período Matutino: 7h30min às 11h30min, sendo que a criança regularmente matriculada 

poderá ingressar nos Centros de Educação Infantil entre 7h e 7h30 min e sair entre 11h30 min e 

12h. 

II - Período Vespertino: 13h00 às 17h00, sendo que a criança regularmente matriculada 

poderá ingressar nos Centros de Educação Infantil entre 12h30 min e 13h00 e sair entre às 17h00 e 

17h30min; 

III - Período Integral: Das 4h00 às 14h30min, sendo que a criança poderá ingressar nos 

Centros de Educação Infantil entre às 04h00 e 07h30min e poderá sair a partir das 11h30min; 

 Serão ofertadas vagas em período integral para as crianças cujos pais ou responsáveis 

apresentarem comprovante de horário de trabalho em período integral. Aos demais casos será 

ofertada a vaga em tempo parcial, matutino ou vespertino, mediante a disponibilidade de vagas no 

Centro de Educação Infantil, garantindo-se a vaga da criança, ainda que em outro CEI da Rede 

Municipal. 

Quantidade máximo de crianças por turma: 

a) Berçário I – de 0 a 1 ano: máximo 18 crianças por turma (relação 1 adulto para cada 6 

crianças); 

b) Berçário II – de 1 ano a 2 anos: máximo 20 crianças por turma (relação 1 adulto para cada 

8 crianças); 

c) Maternal I – de 2 anos a 3 anos: máximo 20 crianças por turma (relação 1 adulto para cada 

8 crianças); 

d) Maternal II – de 3 anos completos ou a completar 4 anos após a data corte, qual seja, 31 de 

março de cada ano: máximo 20 crianças por turma (relação 1 adulto para cada 8 crianças); 

 

Quadro de Vagas 

 

Centro de Educação Infantil Dona Júlia Bonelli 

 

 

Turmas 

 

Turno - Vagas 

Berçário I A Matutino - 8 
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Integral - 10 

Berçário I B Matutino - 10 

Integral - 10 

Berçário II A 

 

Matutino - 10 

Integral - 10 

Berçário II B Matutino - 10 

Integral - 10 

Maternal I A Matutino - 10 

Integral - 10 

Maternal I B Matutino - 10 

Integral - 10 

Maternal II A Matutino - 10 

Integral - 10 

Maternal II B Matutino - 10 

Integral – 10 

Berçário I C Vespertino - 8 

Maternal I C Vespertino -10 

Maternal II C Vespertino - 10 

 

 

Da Documentação: 

 

 O Auxiliar Administrativo ou Atendente Geral, sob a orientação da coordenadora pela 

regularidade da documentação das crianças matriculadas nos Centros de Educação Infantil, 

cabendo-lhe também a constante atualização dos registros na ficha de matrícula.  

  Em toda a documentação escolar da criança, deverá ser registrado o seu nome completo, 

sem abreviações. 

  Será nula de qualquer efeito a matrícula que for realizada com apresentação de 

documentação falsa ou adulterada, ficando o responsável passível das penas que a lei determinar. 

  No ato de matrícula é indispensável apresentação da documentação necessária. 

 Toda documentação legal deverá ser apresentada em via original com fotocópia autenticada 

pela unidade. Observar para que não haja rasuras ou falsificações. 

 Para efetuar a autenticação em fotocópia, o responsável pela efetivação da matrícula deverá 

comparar o documento legal com a fotocópia e registrar: confere com o original, e dar fé pública ao 

documento com sua assinatura, abaixo da assinatura deve estar registrado a data da autenticação. 

 

Da documentação necessária: 

 

 Certidão de Nascimento, CPF ou RG da criança e CPF e RG dos pais ou responsáveis legais 

(em original e fotocópia); 

 Declaração de Vacina em dia (Posto de Saúde); 
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 Declaração de guarda emitida pelo Poder Judiciário, quando for o caso, para as crianças que 

convivem com responsáveis; 

 Comprovante de residência atualizada; 

 Protocolo do visto de permanência para as famílias estrangeiras, quando for o caso; 

 Atestado/Declaração médica de necessidades especiais; 

 Se beneficiária do Programa Bolsa Família, apresentar declaração contendo o Número de 

Identificação Social; 

 Para os Centro de Educação Infantil, comprovante referente ao horário de trabalho dos pais 

ou responsáveis. 

 

Quando Renovação de Matrícula 

 

 Certidão de Nascimento, CPF ou RG da criança e CPF e RG dos pais ou responsáveis legais 

(em original e fotocópia); 

 Declaração de guarda emitida pelo Juizado da Infância e Juventude, quando for o caso para 

as crianças que vivem com o responsável legal; 

 Declaração de vacina em dia (Posto de Saúde); 

 Comprovante de residência; 

 Para os Centro de Educação Infantil, comprovante referente ao horário de trabalho dos pais 

ou responsáveis; 

 Preenchimento do formulário padrão; 

 Se beneficiária do Programa Bolsa Família, apresentar declaração contendo o Número de 

Identificação Social. 

 

 Do Cronograma: 

 

 Renovação de matrícula: Primeira quinzena do mês de novembro, de 04/11 a 15/11. As 

matriculas serão realizadas apenas presencialmente pelos pais ou responsáveis das crianças. 

Quadro com os locais de realização das matrículas: 

 

 

 

Unidade de Ensino 

 

Local de realização das matrículas 

Centro de Educação Infantil Dona Júlia 

Bonelli 

Centro de Educação Infantil Dona Júlia 

Bonelli 
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 Matrículas novas: Segunda quinzena do mês de novembro, de 18/11 a 29/11 e no decorrer 

do ano letivo 2020. As matrículas serão realizadas apenas presencialmente pelos pais ou 

responsáveis das crianças. 

Quadro com os locais de realização das matrículas: 

 

Unidade de Ensino 

 

Local de realização das matrículas 

Centro de Educação Infantil Dona Júlia 

Bonelli 

Centro de Educação Infantil Dona Júlia 

Bonelli 

 

 

 Das Disposições Gerais: 

 

 Admitir-se-á matrícula em apenas uma instituição de ensino. 

 O responsável pela instituição deverá, a partir do ato de matrícula, assegurar aos 

pais/responsáveis acesso ao Regimento Interno, às normas da instituição. 

 A realização da matrícula e a frequência da criança nas instituições, não poderão ser 

vinculadas à exigência de qualquer tipo de cobrança financeira ou imposição de condições relativas 

ao material escolar, uniforme, dentre outras. 

  É responsabilidade do auxiliar administrativo e ou do atendente geral, cadastrar e manter 

atualizados os dados no Sistema de Gestão Educacional/Censo Escolar. 

 As informações constantes nas declarações das famílias ou responsáveis legais serão de 

inteira responsabilidade dos signatários, e, caso sejam inverídicas, os mesmos responderão, em 

conformidade com a legislação vigente. 

  Os pais ou responsáveis deverão informar no ato de matrícula e atualizar sempre que 

necessário à informação de problemas de saúde, de medicação e restrições. 

 Os casos omissos serão resolvidos pela orientação, pela equipe técnica, havendo necessidade 

pelo responsável pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Promoção Social. 

 

Mapa de Zoneamento 

 

Centro de Educação Infantil Dona Júlia 

Bonelli 

Alunos que residem nos bairros: Estação, Ilse 

e Ribeirão Santa Bárbara. 

 

 

7.1 Modelo de Ficha de Matrícula 

 

FICHA DE MATRÍCULA – 2020  UE.: CEI Dona Júlia Bonelli 
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Dados cadastrais do aluno                                                Turma: 

Nome: 

Data de nasc.: CPF: Cor: 

Com quem o aluno mora: Quem acompanhará na vida 

escolar: 

Quem buscará a criança na escola: Telefone de quem buscará: 

 

  Telefones 

Tel. da mãe: Tel. do pai: 

Tel. para contato:  Telefone para recado: 

 

Endereço 

Rua: N°: 

Bairro: Ponto de referência: 

 

 

 

 

  Sobre o aluno  

Possui anemia? Possui diabetes? Recebe bolsa família? 

Possui refluxo? Possui intolerância a glúten? Autoriza o uso de imagem? 

Possui alergia? Qual? Fator sanguíneo: Autoriza saída da unidade educativa? 

Local de permanência no contra turno:  Possui cadastro no CRAS? 

Possui deficiência?     Qual tipo?                                                                    Possui 

laudo? 

Autoriza a UE encaminhar o aluno para o devido atendimento em caso de emergência? 

 

 

7.2 Modelos do Termo de Compromisso e Autorização de Uso de Imagem 

Dados da mãe 

Nome: 

Data de nasc.: CPF: Cor: 

Local de trabalho: Horário de trabalho: 

Telefone do trabalho: 

 Dados do pai  

Nome: 

Data de nasc.: CPF: Cor: 

Local de trabalho: Horário de trabalho: 

Telefone do trabalho:  



76 
 

 

Segue imagem dos documentos de modelo de Termo de Compromisso e Autorização de Uso 

de imagem, preenchidos e assinados pelos pais e/ou responsáveis das crianças no ato da matrícula, 

se assim desejarem: 
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8 APF - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS 

 

O Centro de Educação Infantil Dona Júlia Bonelli tem atuante a Associação de Pais e 

Funcionários que é responsável por auxiliar nos eventos da escola, na administração da contribuição 

espontânea vinda da ajuda das famílias, e também em parceria com a coordenaria e gestão promove 

melhorias com o intuito de beneficiar diretamente as crianças.  

O Edital da APF fica disponível no CEI, assim como o Livro Ata de Reuniões e o Livro de 

Presença para acesso da comunidade escolar, sob responsabilidade da Presidente e da Primeira 

Secretária. 

Ao final de cada ano letivo é realizada a prestação de contas que fica sob a responsabilidade 

da Primeira Tesoureira.  

As eleições das chapas concorrentes acontece a cada 2 (dois) anos, podendo participar delas 

pais, professores, funcionários e colaboradores da comunidade escolar. 

A atual gestão conta com a seguinte chapa vigente para o final do anos de 2020 e os anos 

2021/2022: 

 

 

  Chapa Eleita APF 2020 

 

 

 Diretoria:  

 

Dados Pessoais 

 
Cargo 

Ilda Tambosi 

 
Presidente 

Tatiane Dalmolin 

 
Vice-Presidente 

Gislene Razini 

 
1ª Secretária 

Aline Akemy Tanaka 

 
2ª Secretária 

Samara Fonseca 

 
1ª Tesoureira 

Aline Semphovsky 2ª Tesoureira 

 

 

 

Titulares do Conselho Fiscal: 
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Dados Pessoais 

 

Cargo 

Ivonete Valle da Silva Possamai 

 

Representante dos (as) 

funcionários (as) efetivos do 

CEI 

Daiana Heuer Corrêa Lottin 

 Representante dos Pais 

Sabrina da Silva 

 Representante dos Pais 

Nanci Pereira Adam 

 
Representante dos Pais 

Cristiani Metzner 

 
Representante dos Pais 

 

 

Suplentes: 

 

Dados Pessoais Cargo 

Mailyn Helena Tambosi 

 

Representante dos (as) 

funcionários (as) efetivos do 

CEI 

Joice Schell 

 
 

Representante dos Pais 
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Seguem a ata de posse da chapa atuante da Associação de Pais e Funcionários: 
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9 PROJEÇÃO DAS METAS, AÇÕES E SEUS RESPONSÁVEIS 
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Metas por 

dimensão 

Ações para 

atingir as metas 

Responsáveis 

pelas ações 

Período de 

desenvolvimento 

 

Resultado 

esperado 

 

Criação dos 

espaços internos 

e externos. 

Formação 

continuadas e 

acompanhament

o semanal com a 

Orientadora 

Pedagógica; 

Estabelecer 

quantidade de 

espaço e tempo 

para trocar ou 

criar novos 

espaços; 

Adequação dos 

móveis na altura 

das crianças e 

com 

possibilidade de 

mudanças de 

lugares 

conforme a 

criação do 

espaço; 

 

Profissionais da 

Educação 

juntamente com 

a participação 

das crianças. 

Dois espaços por 

sala, sendo 

modificados 

conforme 

interesse das 

crianças, proposta 

dos profissionais 

e a cada seis 

meses. 

Desenvolvim

ento integral 

das crianças e 

objetivo 

alcançado 

pelos 

profissionais. 
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As crianças 

servirem-se 

sozinhas durante 

os momentos de 

refeições. 

Inicialmente 

adaptar mesa na 

altura das 

crianças; 

providenciar 

mais utensílios 

para o manuseio 

do alimento; 

Coordenadora 

acompanhar o 

processo para 

melhor orientar 

os profissionais 

de serviços 

gerais. 

Todos os 

profissionais da 

escola 

Início do 

ano letivo 

com a 

mesa 

adaptada e 

até fim do 

ano para 

fazer as 

adaptações 

necessária

s no buffet 

da escola. 

Dar continuidade a 

aquisição da 

autonomia; 

Desenvolver a noção 

de quantidade, 

qualidade e ao não 

desperdício do 

alimento. 

Explorar 

brinquedos não 

estruturados. 

Formação 

continuada com 

especialista no 

assunto. 

Equipe gestora e 

pedagógica; 

Início do 

ano letivo 

de 2020. 

Através desses 

materiais 

desenvolver as 

habilidades 

necessárias para 

aquisição do 

conhecimento; 

Divulgação do 

pedagógico. 

Orientação da 

orientadora 

pedagógica; 

Construção de 

cronograma para 

a exposição de 

vivências nos 

murais da escola 

e divulgação em 

rede social. 

Equipe gestora e 

pedagógica. 

Início do 

ano letivo 

de 2020. 

Mostrar diariamente 

a ação pedagógica 

com o intuito de 

valorização do 

trabalho realizado no 

CEI; 

Acompanhar o 

desenvolvimento de 

seu filho todos os 

dias e não apenas 

uma vez por 

semestre. 

Mudar a visão 
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distorcida dos 

familiares e 

sociedade. 

Construção de 

novos espaços 

externos. 

Combinar com o 

grande grupo os 

espaços a serem 

construídos ao 

logo do ano. 

Equipe gestora e 

pedagógica. 

Início do 

ano letivo 

de 2020. 

Locais com grama; 

Espaço da pista de 

carrinho; 

Espaço para banho 

coletivo; 

Espaço com mesas e 

bancos de cimento 

com deck coberto; 

Manter e ampliar os 

espaços já existentes. 

 

Organizar as 

refeições apenas 

num refeitório. 

Deixando de usar 

a cozinha e 

refeitório do 

andar superior. 

Construir um 

cronograma para 

uso do 

refeitório; 

Equipe gestora. Início do 

ano letivo 

de 2020. 

Momentos mais 

organizados, calmos 

e direcionados para 

desenvolver a 

autonomia com o 

manuseio dos 

utensílios; adquirir 

noção de quantidade 

e estimular a 

degustação de novos 

alimentos com o 

objetivo de 

promoção a saúde 

alimentar. 

 

 

10 Consolidação do PPP 
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O Projeto Político Pedagógico deve ser elaborado e reestruturado a cada início do ano letivo 

vigente, cabendo a toda a comunidade escolar o compromisso com sua escrita. 

A primeira versão do PPP do CEI Dona Júlia Bonelli, escrito no ano letivo de 2020, tiveram 

como organizadoras principais a Professora Talita Viviani Manfrini e a então Coordenadora Regina 

Aparecida Gomes Andreani, a formatação do documento foi realizada pela Professora Maria 

Carolina Bilk, e a revisão contou com a colaboração da Orientadora Pedagógica Kauana L. 

Rodrigues e do Professor Odair dos Santos. 

Grande parte da rede de professores, atendentes de educação infantil, equipe técnica e 

gestores foram pesquisadores das temáticas que envolvem o PPP trazendo assim suas significativas 

contribuições.  

Segue a listagem de profissionais responsáveis pela primeira versão escrita deste documento:  

 

Para sua consolidação, o PPP deverá ser lido e aprovado em reunião feita com convocação de 

Assembleia Geral da Comunidade com o aporte de assinaturas dos então presentes.  

Depois de consolidado, ele oficialmente se torna o eixo norteador de todos os assuntos 

relacionados a organização, funcionamento, prática docente e pedagógica da instituição. E é de 

obrigação da gestão, professores e pais ou responsáveis seguir os pressupostos delimitados nele.  
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O documento do PPP deverá estar disponível em material impresso na escola para acesso a 

quem interessar sua leitura.  
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ANEXOS 

 

Seguem em anexo algumas imagens de fotografias dos espaços da unidade escolar: 

 

 

ESPAÇO DOS REFEITÓRIO DO MATERNAL E BERÇÁRIO 

CANTINHOS INTERNOS 
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ESPAÇOS EXTERNOS 

COM GRAMADO, PNEUS, BALANÇO, ESCORREGADOR, TUBO E PLAYGROUND 
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ESPAÇO DA CASINHA, ESPAÇO SENSORIAL E ESPAÇO DA HORTA 

 

 

 

 

 

 


