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1. APRESENTAÇÃO 

 

A unidade de ensino Pré-escolar Pequeno Príncipe tem como um de seus eixos norteadores o 

Projeto Político Pedagógico – PPP, este é um instrumento de suma importância para que a 

instituição caminhe na direção dos seus objetivos. Este documento indica o caminho a ser seguido 

por todos os autores envolvidos no processo: gestores, professores, funcionários, estudantes e 

famílias, precisando da participação ativa de toda a comunidade escolar.  

 

“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” (Segundo Veiga, 1997, p. 13). 

 

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).  

Neste sentido, o projeto político pedagógico é uma ferramenta primordial na organização e 

no direcionamento do andamento escolar, sendo reavaliado, reconstruído e aprovado a cada novo 

ano letivo. 

  

1.1 Histórico da Escola 

 

No ano de 1981, o Prefeito Leandro Possamai, atendendo a necessidade do Bairro Estação, 

doou um terreno localizado na Rua Jorge Lacerda, dando início no mesmo ano a construção da 

então denominada “Escola Municipal Pré-Escolar Pequeno Príncipe”. O nome foi escolhido com 

justificativa na faixa etária do público que seria atendido (04 a 05 anos e 11 meses), sendo 

promulgado e sancionado o nome da escola pelo prefeito Leandro Possamai (lei nº 353, de 4 de 

maio de 1981).  

A escola, em seu primeiro prédio, continha um rol de entrada, uma sala de aula grande, uma 

cozinha, um depósito, um banheiro compartilhado. Oferecia aulas em dois turnos, nos períodos 

matutino e vespertino, tendo aproximadamente 40 crianças no total, uma única professora e uma 

auxiliar de serviços gerais. 

Do ano de 1981 até 1986, a escola foi dirigida pela Senhora Shirley Maria Merine Fávero, 

na qual também dava aula nos dois períodos, na época com formação até o ensino médio.  
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No ano de 1986, o município de Ascurra, teve grande necessidade de criar uma base da 

Polícia Militar, desta forma o prefeito Leandro Possamai doou o local onde era situado o Pré-

Escolar para à Polícia Militar e então obteve um terreno localizado no Bairro Estação, construindo 

neste a estrutura. 

O novo estabelecimento construído em 1987 contava com uma sala de aula, um banheiro, 

uma cozinha e um refeitório. A escola era toda cercada, contendo um parque com balanços, um 

escorregador e muitos brinquedos. As aulas na nova escola iniciaram com a professora Sandra 

Magali Leitempergher, na qual possuía formação de nível superior (magistério) e a auxiliar de 

serviços gerais Ida Maria Tomelin.  

Na época, o município de Ascurra não contava com Secretaria de Educação destinada para 

dar assistência às escolas. Havia apenas a sede da Prefeitura com nove funcionários que atendiam 

todo o município. Nesta época, a funcionária que dava assistência nas unidades escolares era a 

Coordenadora Constantina Tomelin, moradora do Bairro Estação, após a construção da escola, a 

compra dos materiais e utensílios ficava sob sua responsabilidade. As crianças recebiam os 

materiais básicos do município.  

A trajetória da escola, aqui brevemente relatada, proporciona uma proximidade com a 

cultura da comunidade escolar do Pré-Escolar Pequeno Príncipe, que foi o primeiro do município. 

Os relatos e registros demonstram que os pais participavam ativamente do processo de ensino-

aprendizagem dos alunos, fazendo-se presente em reuniões, festas escolares, contribuindo 

espontaneamente sempre com a escola. 

Os primeiros funcionários relatam que não havia migrantes, os alunos eram todos 

ascurrenses, sendo de famílias com descendência de alemães e italianos. Muitos desses alunos não 

sabiam falar português corretamente, sendo a escola a ampliação de seus saberes. 

Conforme a consolidação e atualização da Lei de Diretrizes e Bases- LDB de 1996, a 

Educação Infantil ficou definida como a primeira etapa da educação básica, tendo como finalidade 

o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, completando a ação da família e da comunidade. 

Durante estes anos decorrentes até aqui, a escola passou por uma grande reforma em sua 

estrutura no ano de 2017 promovida pela administração pública e uma revitalização das áreas 

externas com a criação de área verde no ano de 2019, uma parceria entre a APP vigente naquele 

ano, comunidade escolar e administração pública.  

No final de 2019 e início do ano de 2020 os espaços externos do CEI Dona Júlia Bonelli e 

Pré-escolar Pequeno Príncipe foram unificados, podendo ser utilizados em conjunto pelos 

educandos das duas unidades, com essas modificações o acesso de entrada na escola e secretaria 

passou a ser no espaço da unidade do CEI.  
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Neste mesmo ano também o Pré-Escolar Pequeno Príncipe passa a ter em seu quadro de 

funcionários uma coordenadora para a unidade.  

 

1.2 Dimensão Física da Escola 

 

A Unidade Pré-Escolar Pequeno Príncipe, situada à Rua Indaial, nº 739, Bairro Estação no 

munícipio de Ascurra-SC, consta em um terreno com 3.261,18 m² murado, com área construída de 

311,81m². Sua dimensão física contém uma estrutura com: 

 01 espaço para Refeitório com 01 buffet adaptado, 06 mesinhas com 06 cadeiras cada, 01 

mesa grande com 02 bancos de uso coletivo, 01 ventilador de parede. 

 01 Cozinha contendo 01 geladeira, 01 fogão industrial de 04 bocas, 02 pias, 01 freezer, 01 

liquidificador, 01 mesa, 01 micro-ondas, 01 forno elétrico, 01 espaço para dispensa com 04 

estantes de ferro, utensílios de cozinha e louças. 

 01 Sala destinada para uso dos professores e funcionários (de uso para o fazer pedagógico, 

reuniões com orientação e pais) contendo 01 mesa com 03 cadeiras, 01 arquivo de gavetas, 03 

estantes de metal, 01 estante de madeira, 01 armário de madeira, 02 escrivaninhas, 02 

computadores de mesa com monitor, teclado, estabilizador, roteador e CPU, 01 impressora com 

toner colorido, 01 caixa de som amplificada, 01 kit transmissor com microfone sem fio, 01 ar 

condicionado modelo Split. 

 01 espaço com 01 chuveiro. 

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

lavadoras automática de 8kg e 10kg, 02 secadoras de 10kg.   

 01 depósito com 04 estantes de metal com diversos produtos para limpeza. 

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

uso da instituição, onde é de uso compartilhado com o CEI Dona Júlia Bonelli.  

 01 Área coberta medindo 129,01m² para uso das aulas de Ed. Física e eventos, contendo 

um tanque com 03 torneiras e 01 quadro de giz, 02 ventiladores e 01 bebedouro elétrico.  

 01 Sala de Educação Física, medindo 5,23m² contendo 01 estante de metal, 01 mesa 

pequena de madeira, 01 cadeira, local destinado para guardar materiais de uso das aulas. 

 05 Sanitários: 02 destinados para uso feminino, 02 para uso masculino, 01 para uso dos 

professores com acessibilidade; contendo 03 pias e 03 torneiras, 02 espelhos.    

 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 
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espaço sensorial, 01 playground, 01 horta, 01 pia com 01 torneira, 03 torneiras fixas na parede, 01 

espaço coberto, 01 espaço para bicicletas e diversas áreas de gramado. 

 01 Sala de aula (Sala 1) contendo 01 mesa e 02 bancos de madeira de uso coletivo dos 

alunos, 01 mesa e cadeira para o professor, 03 estantes de metal, 01 armário de metal, 01 armário 

de madeira, 01 ar condicionado Split, 01 televisão smart tv de 42 polegadas, 01 espelho, 01 quadro 

de giz. 

 01 Sala de aula (Sala 2) contendo 01 mesa e 02 bancos de madeira de uso coletivo dos 

alunos, 01 mesa e cadeira para o professor, 03 estantes de metal, 01 armário de metal, 01 ar 

condicionado Split, 01 televisão smart tv de 32 polegadas, 01 espelho, 01 quadro de giz. 

 01 Sala de aula (Sala 3), contendo 01 mesa e 02 bancos de madeira de uso coletivo dos 

alunos, 01 mesa e cadeira para o professor, 03 estantes de metal, 02 armários de metal, 01 ar 

condicionado Split, 01 televisão smart tv de 32 polegadas, 01 espelho, 01 quadro branco. 

 01 Sala de aula (Sala 4), destinada para refeitório de funcionários, contendo 01 ar 

condicionado de janela, 01 geladeira, 01 pia com 01 torneira e cuba, 02 armários de madeira, 01 

forno elétrico, 01 micro-ondas, 01 mesa pequena, 02 armários de guarda-volumes com cadeado, 

02 bancos de madeira, 02 mesas, 08 cadeiras, utensílios de cozinha e louças. 

 

1.3 Dimensão Financeira da Escola 

 

Os Recursos Financeiros do Pré- Escolar Pequeno Príncipe são administrados pela APP 

(Associação de Pais e Professores), 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 APP: contribuição espontânea dos pais; Festa Julina da Rede Municipal de 

Ensino (com participação nos lucros), confraternizações com pasteladas e demais alimentos; ação 

entre amigos (rifas). 

  Parcerias: (doações, quando solicitado). 

 

1.4 Dimensão Situacional da Escola 

 

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

delimitarmos a dimensão situacional das unidades de ensino.  
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Das 106 famílias até então matriculadas na nossa unidade, objetivemos 89 questionários de 

retorno. Com estes, podemos identificar que: 

  90% das famílias são naturais de Santa Catarina, 5% naturais do Paraná, 3% vindas das 

regiões Centro-Oeste e Sudeste do país, 2% do Nordeste e 1% do Haiti. 

 Quanto a raça ou cor, descreveram-se como 80% branco, 16% pardo e 4% preto. 

 70% dos responsáveis tem como estado civil casados/amasiados, 17% solteiros e 13% 

separados ou divorciados. 

  Na escolaridade, apresentam-se famílias com 0,5% analfabetos, 49% com ensino 

fundamental, 41% ensino médio e 9,5% com ensino superior.  

 Da profissão dos responsáveis, 39% trabalham no setor têxtil, 13% construção civil, 5% do 

lar, 4% motoristas, 4% autônomos, 4% operador de máquinas e 31% funções não declaradas. 

 Em relação a quantidade de filhos, 26% tem apenas um filho, 48% tem dois filhos, 16% 

tem três filhos, 8% tem quatro filhos e 2% tem cinco filhos. 

 Quantidade de pessoas que residem na mesma casa, 2% duas pessoas, 27% três pessoas, 

40% quatro pessoas, 21% cinco pessoas, 7% seis pessoas e 3% sete pessoas. 

 Pessoas com deficiência na família, 5% há alguém na família com alguma deficiência e 

95% não têm.  

 Quanto à religião das famílias, 80% são católicos e 20% são evangélicos ou protestantes. 

 Quanto ao programa bolsa família, 7% participam do programa e 93% não são cadastrados 

nele. 

 Quanto à moradia, 72% possuem casa própria e 28% não possuem. 

 Com relação a renda familiar, 10% recebem até um salário, 50% recebem de um a dois 

salários, 34% recebem de dois a cinco salários, 5% recebem de cinco a dez salários e 1% recebe 

mais de dez salários. 

 Famílias que possuem plano de saúde, 15% possuem plano de saúde e 85% não possuem. 

 Relação de bens das famílias, 62% possuem um carro, 16% possuem dois carros, 2% 

possuem três ou mais carros e 20% não possuem carro. 41% possuem um computador, 9% dois 

computadores, 50% não possuem computador. 53% possuem 1 televisão, 34% duas televisões, 9% 

três ou mais televisões e 4% não possuem televisão. 84% possuem uma máquina de lavar, 12% 

duas máquinas e 4% não possuem máquina de lavar. 94% possuem uma geladeira, 4% possuem 

duas geladeiras, 1% possuem três a mais geladeiras e 1% não possuem geladeira.  

 Quanto aos serviços, 23% possuem telefone fixo, 77% não possuem telefone fixo em casa. 

31% possuem um celular, 46% dois celulares, 20% três celulares e 3% não possuem celular. 90% 

das famílias tem acesso a internet e 10% não tem acesso. 44% possuem canal de televisão por 
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assinatura e 56% não possuem. 100% dos familiares não possuem assinatura de jornal. 2% 

possuem assinatura de revista e 98% não possuem. E por fim, 46% das famílias possuem 

assinatura de serviço digital e 54% não possuem. 

 

Questionário Pedagógico: 

 

 Em relação ao acompanhamento das famílias na vida escolar de sua criança, 96% 

acompanham e 4% às vezes. 

 Comparece à 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, 94% dão a nota de 8 a 10, 5% dão nota de 5 a 7 e 

1% dão nota de 2 a 4. 

 Local adequado para estudar em casa, 91% possui e 9% não possuem. 

 Tem o hábito de leitura, 67% possuem o hábito de leitura e 33% não possuem. 

  Conhece o professor de sua criança e mantem contato, 63% conhecem e tem contato, 36% 

conhecem, mas não tem contato e 1% não conhece. 

 Qualificação da educação da sua criança e satisfação com a mesma, 92% dá a nota de 8 a 

10 para a educação oferecida e 8% dá a nota de 5 a 7. 

 

1.5 Regimento Interno da Escola 

 

A instituição conta com documentação que traspõe os aspectos gerais da organização escola 

e do regimento interno composto pelas seguintes normativas e especificações de funções conforme 

cargos. 

 

1.5.1 Instruções normativas da escola 

 

INSTRUÇÕES NORMATIVAS AOS FUNCIONÁRIOS 

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), evitas o uso de calças rasgadas e roupas transparentes. 

II- Calçado deverá ser preferencialmente baixo para o funcionário poder brincar e 

atender a criança adequadamente; 
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III- Os brincos e acessórios deverão ser preferencialmente pequenos para a segurança 

do funcionário; 

IV- As unhas preferencialmente curtas e bem lixadas para evitar acidentes; 

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

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

mesa das crianças, mastigar chicletes, comer qualquer tipo de alimento na 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 ao final o 

organizem conforme encontrado. 

VIII- Os funcionários responsáveis pela cozinha e limpeza estão a serviço da instituição 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 de limpeza devem auxiliar os demais profissionais em casos de 

vômitos, esfíncteres e de imediato a que precisarem e solicitarem. 

X- Os funcionários da limpeza deverão se organizar para não influenciar no andamento 

pedagógico da turma, sendo que todos os dias podem haver mudanças no planejamento, então a 

necessidade diária de se comunicar para a realização da limpeza da sala. 

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

coordenação para o bom andamento da escola. 

XII- O telefone da unidade não poderá ser utilizado para tratar de assuntos particulares. 

XIII- O celular poderá ser utilizado apenas para uso pedagógico pelas professoras e para 

os demais funcionários apenas no horário de intervalo na sala das funcionárias. 

XIV-   Os professores quando estiverem com as crianças, deverão participar das 

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

interagindo com as crianças. 

XV- É extremamente proibido deixar as crianças sozinhas, para buscar materiais ou por 

qualquer outro motivo, quando necessário, pedir auxílio para outro profissional. 

XVI- Cada membro do Pré-escolar deverá exercer a sua função da melhor forma 

possível, evitando comentários que possam provocar desentendimentos. 

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

através das redes sociais (WhatsApp, Messenger, Instragram, Facebook, entre outros) pois todo o 

assunto relacionado às crianças deverá ser resolvido na instituição. 

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

em sigilo dentro e fora da instituição. 
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XIX-  Os profissionais deverão tratar-se da melhor forma possível, com educação e 

respeitosamente. 

XX- Dar toda assistência necessária para a higiene da criança (orientar a escovação 

dental diariamente, limpeza do nariz, manter arrumado os cabelos, higienizar as mãos, sempre que 

necessário). 

XXI- Não é permitido comércio ambulante dentro e aos arredores da instituição. 

XXII- O ar condicionado deverá ser usado em dias quentes, respeitando a temperatura 

adequada. 

XXIII- A televisão deverá ser usada para fins pedagógicos constando no planejamento. 

XXIV- Cada sala deverá conter no mínimo 2 (dois) cantinhos para as crianças explorarem, 

que será planejado pelos professores, sendo trocado conforme o interesse das crianças ou a cada 

semestre e com os objetos e brinquedos expostos na altura das crianças. (Algumas dicas: cantinho 

da leitura, cantinho da beleza, cantinho da casinha, cantinho dos carrinhos, cantinho da arte, 

cantinho dos jogos, entre outros). 

XXV- Nenhum funcionário poderá alimentar-se da comida das crianças (salvo exceção do 

café oferecido pela prefeitura). 

XXVI- Cuidar e zelar pelo material da instituição, incentivar as crianças a cuidarem dos 

materiais, brinquedos, das plantas, hortas, e demais espaços. 

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

XXVIII- Respeitar o cronograma e entregar no prazo o material de exposição das atividades 

nas redes sociais bem como expor no mural da instituição. 

XXIX- Respeitar o cronograma do recreio monitorado e dar total atenção as crianças neste 

momento das refeições. 

XXX- Funcionários fumantes são expressamente proibidos de fumar durante o horário de 

trabalho e dentro dos espaços da instituição.   

 

1.5.2 Atribuições dos cargos em exercício na escola 

 

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; 
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 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; 

 

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 
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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 DE ARTES 

 Ministrar aulas nas séries iniciais e finais do ensino fundamental e educação infantil; 

 Participar da elaboração do projeto pedagógico, discutindo a proposta da escola, fixando 

metas, definindo objetivos, cronogramas e selecionando conteúdos; 

 Selecionar materiais e informações necessárias para as aulas de educação artística; 

 Interagir com a família e a comunidade; 

 Participar de reuniões com pais e com outros profissionais de ensino; 

 Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, quando solicitado; 

 Participar de projetos de inclusão escolar; 

 Participar de projetos de conscientização das famílias para a necessidade do exercício da 

cidadania, ética, bem como frequência escolar das crianças do Município; 

 Realizar pesquisas na área de educação; 

 Executar outras atribuições afins. 

 Planejar, executar o trabalho docente, levantar dados e interpretá-los; contribuir para a 

qualidade do ensino e aprendizagem da Arte; estabelecer mecanismos de avaliação, considerar 
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diferenças individuais, saber trata-las e encaminhá-las; cooperar com os setores de supervisão e 

orientação escolar; trabalhar em equipe; executar atividades correlatas ao cargo. 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Ministrar aulas nas séries iniciais e finais do ensino fundamental e educação infantil; 

 Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;        

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

 Estudar as necessidades e a capacidade física dos alunos, atentando para a compleição 

orgânica dos mesmos, aplicando exercícios de verificação do tono respiratório e muscular ou 

examinando fichas médicas, para determinar um programa esportivo adequado; 

 Elaborar o programa de atividades esportivas, baseando-se na comprovação de 

necessidades e capacidades e nos objetivos visados, para ordenar a execução dessas atividades; 

 Instruir os alunos sobre os exercícios e jogos programados, inclusive sobre a utilização de 

aparelhos e instalações de esportes, fazendo demonstrações e acompanhando a execução dos 

mesmos pelos alunos, para assegurar o máximo aproveitamento e benefícios advindos desses 

exercícios; 

 Efetuar testes de avaliação física, cronometrando, após cada série de exercícios e jogos 

executados pelos alunos, os problemas surgidos, as soluções encontradas e outros dados 

importantes, para permitir o controle dessas atividades e avaliação de seus resultados; 

 Interagir com a família e a comunidade; 

 Participar de reuniões com pais e com outros profissionais de ensino; 

 Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, quando solicitado; 

 Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo 

ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional; 

 Participar de projetos de conscientização das famílias para a necessidade do exercício da 

cidadania, tica, bem como frequência escolar das crianças do Município;  

 Realizar pesquisas na área de educação;        

 Executar outras atribuições afins.  

 

PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS 

 Ministrar aulas nas séries iniciais e finais do ensino fundamental e educação infantil; 

 Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; 

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

 Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
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 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; 

 Planejar, executar o trabalho docente, levantar dados e interpreta-los; contribuir para a 

qualidade do ensino e aprendizagem da língua estrangeira; estabelecer mecanismos de avaliação, 

considerar diferenças individuais, saber trata-las e encaminha-las; cooperar com os setores de 

supervisão e orientação escolar; trabalhar em equipe; executar atividades correlatas ao cargo. 

 

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; 

 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. 

 

1.6 Formação Acadêmica e Profissional do Corpo Docente e Diretivo 

 

Nome do Funcionário Função Formação Carga Horária 



16 
 

 

 

 

 

Regina Aparecida Gomes Coordenadora Ensino Superior 

em Pedagogia 

40h 

Gislene Razini Auxiliar de 

Educação 

Ensino Superior 

em Jornalismo 

40h 

Nome do Funcionário 

 

Função Formação Carga 

Horária 

Vânia Pessotti Dias Professora de 

Educação 

Infantil 

Ensino Superior em 

Pedagogia 

40h 

Andréia Ferretti Schmitz Professora de 

Educação 

Infantil 

Ensino Superior em 

Pedagogia 

40h 

Gisele Razini Professora de 

Educação 

Infantil 

Ensino Superior em 

Pedagogia 

20h 

Rosleine BassaniTomio Professora de 

Educação 

Infantil 

Ensino Superior em 

Pedagogia e Educação 

Especial 

20h 

Maria Carolina Bilk Professora de 

Educação 

Infantil 

Ensino Superior em 

Pedagogia 

20h 

Sérgio Frankenberger Professor de 

Educação Física 

Ensino Superior em 

Educação Física 

20h 

Cauana da Silva Professora de 

Artes 

Ensino Superior em 

Artes 

20h 

Rosires Terezinha Branco 

Poffo 

Professora de 

Inglês 

Ensino Superior em 

Letras Português/Inglês 

20h 

Adulce Moser 2ª Professora Ensino Superior em 

Pedagogia 

40h 

Driele K. M. Marchi 2ª Professora Ensino Superior em 

Pedagogia 

40h 

Cinara Machado 2ª Professora Ensino Superior em 
Pedagogia 

20h 

Nome do Funcionário Função Formação Carga 

Horária 

Rosangela Sibirino Auxiliar de 

Serviços Gerais 

Ensino Fundamental 

incompleto 

40h 

Viviane Guedert Auxiliar de 

Serviços Gerais 

Ensino Fundamental 

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. Por isso, todo projeto pedagógico 

é, também, um projeto político, por estar intimamente articulado ao compromisso sócio – político 

e com os interesses reais e coletivos da população majoritária.  

Ele é fruto da interação entre os objetivos e prioridades estabelecidas pela coletividade, que 

estabelece, através da reflexão, as ações necessárias à construção de uma nova realidade. Antes de 

tudo, é um trabalho que exige comprometimento de todos os envolvidos no processo educativo: 

professores, equipe técnica, crianças, pais, responsáveis e a comunidade como um todo. 

O político e o pedagógico são dimensões indissociáveis, porque propiciam a vivência 

democrática necessária à participação de todos os membros da comunidade escolar.  

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Temos como objetivo geral da instituição orientar, mediar e envolver toda a comunidade 

escolar nas estratégias, metas, valores e concepções, articulando as experiências e os saberes das 

crianças e comunidade local, garantindo o desenvolvimento integral da criança, respeitando os 

princípios: éticos, políticos e sociais, conduzindo pela mesma linha de pensamento, as ações 

pedagógicas de toda a Equipe da Instituição para a efetivação da relação teoria-prática.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Envolver a comunidade no contexto institucional, integrando-os nos projetos e demais 

atividades desenvolvidas pela instituição trabalhando a interação entre a escola, a família e a 

comunidade; 

 Assumir a responsabilidade de compartilhar a educação e cuidado das crianças com as 

famílias, priorizando a sistematização do ensino; 

 Mediar os professores, a efetivar a sua 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 seus respectivos 

decretos e o Plano Municipal de Educação de Ascurra de 2015;  

 Oferecer condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e 

sociais;  
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 Possibilitar tanto a convivência entre crianças, assim como entre os adultos e as crianças, 

quanto à ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas, aproveitando as condições 

do ambiente físico e social da instituição; 

 Promover a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes 

sociais, garantindo-lhes o acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância, na 

escola; 

 Garantir a acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções as crianças 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

 

 

3. PAPEL DA ESCOLA 

 

Nosso posicionamento e trabalho político-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 Pré-Escolar Pequeno Príncipe 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 assim 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). 

Nesse 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, apresentada abaixo, 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, tomando como fonte 

principal o documento Currículo Base do Território Catarinense para Educação Infantil e Ensino 

Fundamental:  

 

ORGANIZADOR CURRICULAR POR CAMPO DE EXPERIÊNCIAS 

 

 CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES: 
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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 

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 

CRIANÇAS PEQUENAS 

4 anos a 5 anos e 11 meses 

(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas 

propriedades. 

 

(EI03ET02) Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações 

sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. 

(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, etc.). 

(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens 

(desenho, registro por números ou escrita espontânea) em diferentes suportes. 
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(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças. 

(EI03ET06) Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história 

dos seus familiares e da sua comunidade. 

(EI03ET07) Relacionar números às respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e 

o entre em uma sequência. 

(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.  

 

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); 
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 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; 

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; 
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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 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. 



24 
 

 

DIREITOS 

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

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

CRIANÇAS PEQUENAS 

4 anos a 5 anos e 11 meses 

(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. 

(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, 

aliterações e ritmos. 

(EI03EF03) Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e ilustrações e 

tentando identificar palavras conhecidas. 

(EI03EF04) Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e 

de encenações, definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história 

(EI03EF05) Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o 

professor como escriba. 

(EI03EF06) Produzir as próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em 

situações com função social significativa. 

(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura. 

(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.). 

(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 
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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.; 

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.); 
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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; 

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.  
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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 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 

CRIANÇAS PEQUENAS 

4 anos a 5 anos e 11 meses 

(EI03TS01) Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais 

durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas. 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura 
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e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

(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); 

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 
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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. 

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 
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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 

CRIANÇAS PEQUENAS 

4 anos a 5 anos e 11 meses 

(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. 

(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e 

jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades. 

(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e 

atividades artísticas como dança, teatro e música. 

(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, 

conforto e aparência. 

(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: 
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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; 

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; 
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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); 

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; 
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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, 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 

CRIANÇAS PEQUENAS 

4 anos a 5 anos e 11 meses 

(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm 

diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir 

(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, 

reconhecendo suas conquistas e limitações. 
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(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação 

e cooperação. 

(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. 

(EI03EO05) Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as 

características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive. 

(EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas (locais e regionais) 

e modos de vida. 

 

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

CATARINENSE -2019 

 

INDICAÇÕES METODOLÓGICAS: 

 

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; 
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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; 

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 

 

CRIANÇAS PEQUENAS – CRIANÇAS DE 4 ANOS A 5 ANOS E 11 MESES 
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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 

(EI03EO01) 

Demonstrar 

empatia pelos 

outros, 

percebendo 

que as pessoas 

têm diferentes 

sentimentos, 

necessidades e 

maneiras de 

pensar e agir. 

(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 

(EI03TS01) 

Utilizar sons 

produzidos por 

materiais, objetos e 

instrumentos 

musicais durante 

brincadeiras de faz 

de conta, 

encenações, 

criações musicais, 

festas. 

(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. 

(EI03ET01) 

Estabelecer relações 

de comparação metre 

objetos, observando 

suas propriedades. 

(EI03EO02) 

Agir de 

maneira 

independente, 

com confiança 

nas próprias 

capacidades, 

reconhecendo 

suas 

conquistas e 

limitações. 

(EI03CG02) 

Demonstrar controle 

e adequação do uso 

de seu corpo em 

brincadeiras e jogos, 

escuta e reconto de 

histórias, atividades 

artísticas, entre 

outras 

possibilidades. 

(EI03TS02) 

Expressar-se 

livremente por meio 

de desenho, pintura, 

colagem, dobradura 

e escultura, criando 

produções 

bidimensionais e 

tridimensionais. 

(EI03EF02) 

Inventar 

brincadeiras 

cantadas, poemas e 

canções, criando 

rimas, aliterações e 

ritmos. 

(EI03ET02) 

Observar e descrever 

mudanças em 

diferentes materiais, 

resultantes de ações 

sobre eles, em 

experimentos em-

volvendo fenômenos 

naturais e artificiais. 

(EI03EO03) 

Ampliar as 

relações 

interpessoais, 

desenvolvendo 

atitudes de 

participação e 

cooperação. 

(EI03CG03) 

Criar movimentos, 

gestos, olhares e 

mímicas em 

brincadeiras, jogos e 

atividades artísticas 

como dança, teatro e 

música. 

(EI03TS03) 

Reconhecer as 

qualidades do som 

(intensidade, 

duração, altura e 

timbre), utilizando-

as em suas 

produções sonoras e 

ao ouvir músicas e 

sons. 

(EI03EF03) 

Escolher e folhear 

livros, procurando 

orientar-se por 

temas e ilustrações e 

tentando identificar 

palavras conhecidas. 

(EI03ET03) 

Identificar e 

selecionar fontes de 

informações, para 

responder 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, etc.) 

(EI03EO04) 

Comunicar 

suas ideias e 

sentimentos a 

pessoas e 

grupos 

diversos. 

(EI03CG04) 

Adotar hábitos de 

autocuidado rela - 

acionados à higiene, 

alimentação, 

conforto e 

aparência. 

 (EI03EF04) 

Recontar histórias 

ouvidas e planejar 

coletivamente 

roteiros de vídeos e 

de encenações, 

definindo os 

contextos, os 

personagens, a 

estrutura da história 

(EI03ET04) 

Registrar 

observações, 

manipulações e 

medidas, usando 

múltiplas linguagens 

(desenho, registro 

por números ou 

escrita espontânea), 

em diferentes 
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suportes. 

(EI03EO05) 

Demonstrar 

valorização 

das 

características 

de seu corpo e 

respeitar as 

características 

dos outros 

(crianças e 

adultos) com 

os quais 

convive. 

(EI03CG05) 

Coordenar suas 

habilidades manuais 

no atendimento 

adequado a seus 

interesses e 

necessidades em 

situações diversas. 

 (EI03EF05) 

Recontar histórias 

ouvidas para 

produção de reconto 

escrito, tendo o 

professor como 

escriba. 

(EI03ET05) 

Classificar objetos e 

figuras de acordo 

com suas 

semelhanças e 

diferenças. 

(EI03EO06) 

Manifestar 

interesse e 

respeito por 

diferentes 

culturas 

(locais e 

regionais) e 

modos de 

vida. 

  (EI03EF06) 

Produzir suas pró-

prias histórias orais 

e escritas (escrita 

espontânea), em 

situações com 

função social 

significativa. 

(EI03ET06) 

Relatar fatos im-

portantes sobre seu 

nascimento e 

desenvolvimento, a 

história dos seus 

familiares e da sua 

comunidade. 

(EI03EO07) 

Usar 

estratégias 

pautadas no 

respeito mútuo 

para lidar com 

conflitos nas 

interações 

com crianças e 

adultos. 

  (EI03EF07) 

Levantar hipóteses 

sobre gêneros 

textuais veiculados 

em portadores 

conhecidos, 

recorrendo a 

estratégias de 

observação gráfica 

e/ou de leitura. 

(EI03ET07) 

Relacionar números 

às suas respectivas 

quantidades e 

identificar o antes, o 

depois e o entre em 

uma sequência. 

   (EI03EF08) 

Selecionar livros e 

textos de gêneros 

conhecidos para a 

leitura de um adulto 

e/ou para sua 

própria leitura 

(partindo de seu 

repertório sobre 

esses textos, como a 

recuperação pela 

memória, pela 

leitura das 

ilustrações etc.) 

(EI03ET08) 

Expressar medidas 

(peso, altura etc.), 

construindo gráficos 

básicos. 

   (EI03EF09) 

Levantar hipóteses 

em relação à 

linguagem escrita, 

realizando registros 

de palavras e textos, 

por meio de escrita 

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

CATARINENSE -2019 

 

Indicações Metodológicas: 

 

As crianças pequenas, com 4 e 5 anos, têm sua aprendizagem e desenvolvimento marcados 

pela conquista do mundo, pela intensidade e pelo prazer de descobrir a própria independência. 

Nesse período, é importante respeitar a criança, favorecer sua autonomia, movimentação no 

espaço, expressão de suas ideias e sentimentos e proporcionar o exercício de respeito ao outro.  

A capacidade comunicativa das crianças pequenas também se amplia de maneira 

significativa. A variedade de vocabulário, a descoberta e experimentação de diferentes formas de 

expressão e o contato com situações distintas de uso da fala são marcantes e devem ser priorizadas 

no cotidiano da Educação Infantil nessa faixa etária. 

 

Outras questões a se considerar no trabalho com crianças pequenas: 

 

Instigar a curiosidade das crianças pelo mundo, desenvolvendo projetos e pesquisas para 

que possam compreender como as coisas funcionam, como são construídas, indagações sobre os 

seres vivos e a natureza, fenômenos naturais e sociais, etc.; 

Proporcionar contato com a natureza, brincando livremente com seus elementos, sentir a 

textura da grama, da terra, molhar-se com a água, sentir o vento em seu corpo, contemplar sua 

beleza, seus sons, perceber seus aromas; 

Criar horta com as crianças, incentivando o consumo dos alimentos produzidos na mesma, 

bem como oferecendo alimentos com diferentes sabores, tamanhos, cores, para aguçar o paladar e 

favorecer uma alimentação saudável; 

Propiciar experiências para que as crianças possam se aventurar em diversos obstáculos 

oferecidos pelo meio natural ou organizados pela instituição, de modo que possam brincar em 

escaladas, pular de lugares mais altos, subir em árvores, correr velozmente, esconder-se, 

garantindo a segurança das crianças durante as brincadeiras; 

Possibilitar a exploração de diferentes qualidades e dinâmicas do movimento, como força, 

velocidade, resistência e flexibilidade, conhecendo limites e potencialidades do corpo; 

Propiciar o uso de diferentes materiais, suportes e superfícies, como recortar papéis de 

espessuras variadas, pintar em paredes, desenhar fazendo uso de cavaletes ou no chão, desenhar na 

areia, contornar sombras na terra ou piso, tendo contato com formas geométricas planas, pesos e 

medidas, números e cores dentro do contexto no cotidiano infantil; 
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Oferecer literatura de qualidade, variar nos gêneros textuais, ler diariamente para as 

crianças, construir cenários e fatos, instigando a imaginação, a curiosidade e a fantasia das 

crianças; 

Propiciar experiências em diferentes espaços da instituição e da comunidade; 

Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais das crianças para que aprendam a 

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

desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; 

Oportunizar momentos de interação com a família; 

Mediar os combinados quando se tratar de regras de jogos, de convivência, respeitando os 

limites de cada criança e do grupo; 

Mediar os conflitos existentes entre as crianças; 

Refletir com as crianças sobre os impactos da ação do homem na natureza, levando em 

consideração os impactos causados na sua comunidade; 

Propiciar momentos culturais como as peças teatrais e musicais, valorizando a cultura 

local; 

Oferecer variado repertório musical, ampliando possibilidades orais de expressão e 

comunicação e desenvolvimento do ritmo; 

Utilizar as tecnologias como ferramenta pedagógica; 

Estimular a imaginação, o faz de conta, a criatividade a partir de vivências e estratégias 

diversificadas; 

Provocar o raciocínio por meio de jogos, brincadeiras e situações cotidianas; 

Planejar a participação em apresentações de teatro, música, dança, poemas e outras 

manifestações artísticas; 

Favorecer o reconhecimento e ampliação de possibilidades expressivas, de seu corpo por 

meio de elementos da dança; 

Possibilitar momentos de autocuidado, valorizando atitudes relacionadas à higiene, 

alimentação saudável e cuidado com a aparência. 

O trabalho com as crianças pequenas, possibilita um universo de conquistas e o trânsito por 

caminhos muito interessantes. Cabe ao professor ouvir as crianças, planejar com elas, considerar 

suas hipóteses, enfim, perceber seu potencial e abrir espaço para seu protagonismo. Outra questão 

de destaque nesse grupo etário é a transição para o ensino fundamental. Conversar com as crianças 

sobre esse período, visitar escolas próximas, dialogar com professores que irão recebê-las, 

interagir e brincar com as que já passaram por essa mudança são algumas estratégias que podem 

tornar esse movimento mais tranquilo e saudável. 
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4. CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA  

 

Os conceitos de infância e criança estão intrinsicamente relacionados e foram historicamente 

sendo construídos com o passar do tempo, conforme os contextos sociais de cada época. Kramer 

(1994, p. 19) diz que a infância é modificada pela organização da sociedade, estrutura cultural, 

social e econômica. 

A infância como primeira etapa da vida, deve ser vista com olhar reflexivo. É nessa etapa 

que a criança inicia seu desenvolvimento, crescimento e aprendizado, que irá refletir em toda a sua 

vida.  

Sendo assim, é necessário oferecer estímulos adequados que vão ao encontro de seu 

desenvolvimento, identidade e autonomia.  

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, a criança é:  

 

“Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que 

vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, 

aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a 

sociedade, produzindo cultura”. (DCNEI, 2010, p.12) 

 

Portanto, a criança como ser sócio- histórico, inserida em uma sociedade é reprodutora e 

produtora de cultura, na qual devem ser respeitadas suas peculiaridades, habilidades, vivências e 

individualidade. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, parte-se do pressuposto de que a criança 

aprende por meio de experiências vividas, então, faz-se necessário garantir: 

 

[...] espaços de protagonismo infantil e imersão em ambientes educativos em que a 

expressão, o afeto, a socialização, o brincar, a linguagem, o movimento, a fantasia e o 

imaginário conduzem os processos de aprendizagem e desenvolvimento [...] (FINCO, 

2015, apud BRASIL, 2019)  

 

 

Estes espaços devem oportunizar [...] os direitos de brincar, expressar-se, conhecer-se, 

conviver, participar e explorar (BRASIL, 2017, apud BRASIL, 2019). 

 

 

5. PLANEJAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

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

uma ação desenvolvendo assim, estratégias programadas para atingir determinado objetivo.  
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De acordo com Libâneo (1991) “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 (2000) 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 protagonista do planejamento, é partir 

do interesse delas e assim organizar sequências didáticas, que são atividades articuladas, que 

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 conteúdos relacionados a 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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Os planejamentos semanais dos professores são registrados de maneira mais sucinta em uma 

Apostila de Planejamento que é acompanhada pela coordenadora e orientadora pedagógica, e 

exposto às famílias no mural da escola.  

A apostila segue as seguintes informações para registro com os Campos de Experiência, os 

Direitos de Aprendizagem, Informações do professor e turma, as Experiências e Estratégias e os 

Espaços e Recursos utilizados: 

 

 

 

5.2 Linguagens 

 

A linguagem é a capacidade que possuímos de expressar nossos pensamentos, ideias, 

opiniões e sentimentos. Ela 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). 
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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. 

 

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) 

 

 

Estas múltiplas linguagens (artes plásticas, visuais, linguagem corporal, linguagem digital, 

linguagem escrita, linguagem musical, linguagem matemática, linguagem oral) no cotidiano da 

Educação Infantil, referente ao Pré-escolar, é o que irá propor às crianças experiências que 

possibilitarão o desenvolvimento destas 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 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 a criança antes mesmo que 

ela fale. As crianças desenvolvem sua linguagem a partir de exemplos que elas vivenciam no seu 

dia a dia, ou seja, convivendo com outras crianças e adultos que as estimulem. Elas aprendem a 

falar e distinguir sons para futuramente associá-los, e é nessa fase que a pré-escola desempenha 

um papel importante no desenvolvimento de linguagem.  
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Ao ingressar na pré-escola, a criança se depara com um espaço que possui composição 

própria, com objetos específicos e uma estrutura social diversa da familiar. Tal experiência faz 

com que ela tenha oportunidade de interagir com o “outro” promovendo significativas 

aprendizagens da língua.  Por meio das aprendizagens da linguagem oral e escrita há ampliação 

das capacidades de comunicação e expressão levando a gradativa aptidão das quatro competências 

linguísticas básicas: falar, escutar, ler e escrever. 

Das ações que buscamos desenvolver na pré-escola quanto à linguagem, destacamos: 

  Desenvolver a linguagem utilizando práticas recorrentes no espaço da escola 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 se comunicar por meio de gestos, mímicas faciais e 

atos motores; 

  Propiciar a articulação de sons;  

  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 por meio 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; 

  Estimular as habilidades de comunicação, compreensão e desenvolvimento cognitivo 

realizando atividades lúdicas para ampliação do vocabulário e para estimulação do 

desenvolvimento da consciência fonológica; 

  Imitação de sons e palavras ouvidas; 

  Articulação adequada das palavras (falar corretamente); 

  Aquisição das habilidades básicas necessárias à produção e emissão correta de fonemas, 

expressando-se e reproduzindo mensagens verbais com gradativa clareza e fluência; 
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  Contar histórias, 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; 

  Desenvolver a linguagem nas crianças, desde simples conversas, perguntas, desenhos e 

passeios-aula. 

 

5.2.1 Linguagem estrangeira 

 

A Rede Municipal de Ensino disponibiliza para seus alunos desde o Pré-escolar, o ensino da 

Língua Estrangeira Inglês.  

 

A capacidade de uma criança em aprender mais de uma língua ainda em seus primeiros 

anos de vida possibilita avanços para o desenvolvimento em ambas línguas, Materna e 

Estrangeira. Portanto, inserir essa prática de ensino ainda na primeira infância (crianças 

menores de 6 anos de idade), propicia a manter um primeiro contato com a Segunda 

Língua desde cedo, afim de que haja uma familiarização com o idioma. (LIGTBOWN; 

SPADA, 2003, apud MOTTER, 2007, p. 81) 

 

 

Ademais, a aquisição de uma Segunda Língua na infância pode se tornar um acontecimento 

ponderoso para o desenvolvimento infantil, vindo a resultar influentemente na atribuição 

linguística, além de amplificar a capacidade cognitiva, e contribuir para o estímulo do raciocínio 

logico e quanto antes o sujeito for exposto ao idioma, o processo de aprendizagem da língua se 

realizará de uma forma mais natural e significativa. 

A partir deste pensamento, as aulas de Língua Inglesa na Educação Infantil, com crianças de 

“Pré I e Pré II” tem como objetivo de demonstrar às crianças mais uma forma de se comunicar. A 

criança entra em contato com uma nova língua da mesma forma que aprende um novo jogo ou 

uma nova brincadeira. 

As práticas docentes devem se alinhar aos interesses e necessidades da criança para que 

exista uma vivência educativa e estas estão presentes nas aulas de Língua Inglesa, sob as 

habilidades que devem fazer parte das diferente práticas educativas.  

Compreende-se que o processo de ensino aprendizagem da Língua Inglesa para crianças, 

pode oferecer oportunidades únicas para a formação social do aluno, uma vez que, se faz 

necessária a participação dos indivíduos próximos a essa criança na construção de sua expressão 

pessoal, identidade social, além das suas habilidades comunicativa. 

 

5.3 Interação 
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Estar em sociedade significa estar em interação. Interações com um outro, que pode ser um 

ser vivo, um objeto, ou um espaço determinado. Toda e qualquer experiência de interação 

constitui-se, assim, como uma relação de alteridade e implica a crescente percepção de que se trata 

sempre de um outro, diverso, diferente, com o qual podemos, também, encontrar identificações. 

“A criança é um sujeito histórico, ou seja, autora de sua história e inserida dentro de uma 

prática cultural que a compõe e que a instrumentaliza para construir e propor novas práticas 

culturais e sociais, sempre na interação com outros sujeitos”. (VYGOTSKY, 1998). 

O educador nesse ambiente de interações ocupa um papel fundamental na promoção dessas 

sociabilidade. Ele é o mediador e facilitador desse processo de significações, por estar imerso no 

mundo simbólico há mais tempo e ter mais condições de atribuir significados às ações das crianças 

e assim podendo contribuir para o conhecimento do mundo social, além de poder oferecer maior 

riqueza e complexidade às brincadeiras. 

Fundamentados nesta perspectiva histórico-cultural, percebemos a escola como um lugar 

rico de possibilidades de experiências a partir destas interações e que estas contribuem 

significativamente para o desenvolvimento amplo de cada sujeito. 

Segundo o documento do Ministério de Educação, Brinquedos e brincadeiras de “creches”: 

manual de orientação pedagógica, “o mundo social [...] é rico de experiências que as crianças 

aproveitam para ampliar seu repertório de brincadeiras, por meio de interações com outras pessoas 

e para expressar novas formas lúdicas” (BRASIL, 2012, p. 46). Este documento também esclarece 

que “as interações e a brincadeira, que não podem ser separadas na Educação Infantil” (BRASIL, 

2012, p. 16), aparecem nas práticas pedagógicas oportunizadas no oferecimento de campos de 

experiências para as crianças vivenciarem.  

Quanto às brincadeiras, o mesmo documento adverte: 

 

Desenvolver um currículo por meio da brincadeira é diferente de um currículo de 

conteúdos disciplinares. O brincar requer uma condição: é a criança a protagonista que 

faz a experiência. A abordagem disciplinar geralmente favorece a ação do adulto, que 

explica ou faz a demonstração do significado do conceito e não requer, necessariamente, a 

ação dinâmica e ativa das crianças. (BRASIL, 2012, p. 54) 

 

 

A sala deve ser organizada em cantos temáticos possibilitando ao professor ter mais contato 

com as crianças e observá-las melhor. Com a interação dos alunos, eles produzirão conhecimentos 

e através desses conhecimentos gerará aprendizagens significativas contribuindo para o 

desenvolvimento de cada um. 

Oportunizar cantos temáticos na Educação Infantil faz com que a criança tenha estímulos 

para o desenvolvimento da imaginação, faz-de-conta, autonomia, socialização e cognição. Da 
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mesma forma o ambiente externo deve ser estruturado para acolher as experiências das crianças 

motoras, afetivas e cognitiva. Podendo ser modificados de acordo com o interesse das crianças 

sendo assim flexíveis. 

Deve-se conter espaços com sol, sombra, com pisos alternativos, gramado, terra, madeira 

pedras para promover essa interação com o outro e também com o meio. 

O contato com a natureza também deve ser oportunizado como pratica pedagógica, 

oportunizando o contato com diferentes elementos e seres da natureza: água, ar, terra, fogo e seres 

vivos e assim, conscientizar nossas crianças sobre a importância da preservação do meio ambiente 

por meio dessas interações. 

 

5.4 Brincadeiras 

 

Brincar é uma importante forma de comunicação, é por meio deste ato que a criança pode 

reproduzir o seu cotidiano. Neste contexto, o brincar na educação infantil proporciona à criança 

estabelecer regras constituídas por si e em grupo, contribuindo na interação do indivíduo na 

sociedade. 

Para definir a brincadeira infantil, ressaltamos a importância do brincar para o 

desenvolvimento integral do ser humano nos aspectos físico, social, cultural, afetivo, emocional e 

cognitivo. Para tanto se faz necessário conscientizar os pais, educadores e sociedade em geral 

sobre a ludicidade que deve ser vivida na infância, ou seja, de que o brincar faz parte de uma 

aprendizagem prazerosa, não sendo somente lazer, mas, sim, um ato de aprendizagem. 

 

“Cada criança é uma manifestação de vida, uma presentificação de possibilidades e, assim 

sendo, um bem precioso da criação. Toda criança nasce com uma estrela na testa: a sua 

singularidade como indivíduo, nunca pronto, sempre em aberto, depende de experiências 

que ela terá, do modo como as representa, do conhecimento que irá gerar. Do espectro 

infinito de possibilidades, algumas vão se realizar, outras não, e esse desenrolar constitui 

não apenas a história de cada um, mas cada um.” (DEHEINZELIN, 2016, 231). 

 

Assim, através do brincar a criança pode desenvolver capacidades importantes, como a 

atenção, memória, a imitação, a imaginação, ainda propiciando a criança o desenvolvimento de 

áreas da personalidade como afetividade, motricidade, inteligência, sociabilidade e criatividade. 

Dentre as muitas brincadeiras que estão presentes no cotidiano das crianças, elas podem ser 

definidas como: 

  Brincadeiras Motoras Amplas e Finas: estimulam o desenvolvimento das habilidades 

motora grossa que se refere aos movimentos que requer o uso da força ou movimentos mais 

amplos, como por exemplo: arremessar, receber, pegar, segurar, subir/ descer, correr, pular entre 
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outras. Já a habilidade motora fina, refere-se a movimentos mais precisos, devido a um maior 

controle motor para realizar o movimento com exatidão, como por exemplo: colorir desenhos, 

desenhar, usar a tesoura, amarrar sapatos, usar talheres, coordenar os movimentos das mãos e dos 

olhos, entre outras. 

  Brincadeiras Dramáticas: são as que se referem a brincadeiras de faz de conta, 

utilizando livros, brinquedos, roupas, sapatos, entre outros. Toda criança começa a brincar 

baseando-se em imitações do que vê e entende ao seu redor.  Assim, é estimulada tanto a 

criatividade quanto as diversas habilidades sociais cognitivas das crianças, aproveitando sua 

capacidade de reproduzir seu entorno ou produto da sua imaginação. 

  Brincadeiras Estruturadas: Através destas brincadeiras e jogos, a criança compreende o 

mundo a sua volta, aprende regras e testa habilidades físicas, como correr, pular, aprender a 

ganhar e perder. Brincando e jogando, experimenta, inventa, descobre e confere habilidades. O 

jogo desempenha uma função impulsionadora do processo de desenvolvimento e aprendizagem da 

criança. 

Nas brincadeiras espontâneas, o objetivo e o brinquedo são escolhidos naturalmente pela 

criança. Nos jogos e brinquedos estruturados, a criança se engaja em um determinado ambiente 

onde os materiais e instruções são feitas para ajudarem-na a alcançar seu objetivo, ou seja, ela é 

introduzida à forma “certa” de brincar e de chegar ao destino desejado da brincadeira. Exemplos 

de jogos e brincadeiras estruturadas utilizados na escola: brincadeiras de roda, jogos da memória, 

quebra-cabeças, legos, brincadeiras dirigidas por um adulto, entre outras. 

  Brincadeiras Não Estruturadas: são aquelas realizadas espontaneamente, utilizando de 

toda a criatividade da criança, elas podem partir também do uso de brinquedos não estruturados 

que são materiais simples e que permitem às crianças transformar objetos, oportunizando uma 

experiência diferenciada, dando novo sentido e até mesmo função aos utensílios utilizados, são 

uma maneira enriquecedora de brincar. 

O Pré-escolar Pequeno Príncipe tem em sua concepção sobre o brincar e as brincadeiras, que 

promover o acesso a espaços que atrativos é essencial para a formação integral da criança. Há a 

importância de proporcionar para estes momentos de brincadeiras, os mais diversos Cantinhos, 

possibilitando o brincar não estruturado, a interação com os ambientes e o faz de conta.  

A criança é protagonista, devendo ela mesma criar suas brincadeiras, dentro das propostas 

trazidas pelo professor, ou por meio de vontades e intenções próprias, tendo assim um aprendizado 

significativo. O professor, se necessário, neste momento deverá agir como mediador, mas sendo 

sempre um atento observador.  

Sendo assim, fica por meio deste PPP, fica configurado como uma das ações pedagógicas 

voltadas para as brincadeiras e ludicidade o uso destes Cantinhos na unidade. Eles podem ser 
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internos, como os cantos de brincadeiras organizados em sala de aula, dentre eles estão os 

cantinhos da leitura; cantinho da fantasia; contendo perucas, roupas, maquiagens; cantinho dos 

brinquedos com louças, carrinhos, ferramentas; cantinho dos jogos; cantinhos das oficinas, entre 

tantos outros.   

Há também os cantinhos elaborados nos espaços externos, como o parque, gramado, espaço 

da arte, caixa de areia, a casinha com quintal, balanços, playground, hortas, espaço sensorial, entre 

tantos outros que temos disponíveis na escola. 

A utilização destes cantinhos promove o faz de conta, estimula o fazer criativo, 

desenvolvem a imaginação, e criam vivências reais para o aprendizado das crianças. 

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 

 

A proposta pedagógica da escola, dispõe de diferentes ambientes preparados e planejados 

para receber as crianças adequadamente. A organização dos espaços/tempo tem relação direta com 

o desenvolvimento infantil e devem proporcionar locais desafiadores e provocadores de interações 

e aprendizagens. 

Pensar em espaço/tempo significa elaborar uma prática pedagógica que contribua com o 

desenvolvimento integral de cada criança. Serão espaços ricos e estimuladores, de forma que 

respeitem as individualidades de cada uma delas. 

Quanto mais organizado for o espaço físico, através de uma proposta pedagógica bem 

estruturada, melhor será o desenvolvimento da autonomia da criança. Nestes espaços ela deverá 

interagir com grupos menores, maiores ou escolher ficar sozinha, desafiando-a tomar suas próprias 

decisões. 

Pensar na organização dos espaços/tempo, também é pensar no cotidiano das crianças e nas 

concepções dos profissionais das instituições de educação infantil, pois, estes trazem a sua 

maneira de compreender a infância. 

É preciso que o espaço seja acolhedor com elementos das práticas vivenciadas pelas 

crianças, garantindo as diversas manifestações culturais, onde a criança sinta que pertence a este 

lugar. Lembrando também dos mobiliários e materiais que devem ser adequados à faixa etária, 

num ambiente organizado e flexível, que proporcione conforto, segurança e desafios. 

Ao nos referirmos ao termo “tempo” no fazer pedagógico, não podemos nos remeter apenas 

às horas do relógio, mas, sim, entender que ele diz respeito a toda a organização e rotina da 

criança enquanto estiver no espaço escolar.  
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Faz-se necessário 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 

higienização, alimentação, entre tantos outros que fazem parte do cotidiano da escola.  

Segundo Lima “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.” (2001, p.16). Desta forma também associamos a importância 

destes espaços no planejamento.  

A estrutura física interna e externa da escola precisa ser acolhedora e bastante atrativa para a 

visão e percepção já inicial da criança, ela precisa querer brincar com entusiasmo por meio dos 

estímulos que se apresentam a ela.  

É importante salientar que estes espaços devem promover acessibilidade e segurança, 

permitindo que suas ações sejam exercidas com o máximo de autonomia possível.  

Seguem a delimitação dos espaços utilizados pela unidade: 

 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 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 pincéis, tintas guache, lápis de cor, giz de cera, cola tenaz, 

cola colorida, cola glitter, folhas de papel ofício, papel pardo e demais impressos que podem ser 

utilizados pelos professores, atendentes, crianças e famílias. 

 Espaço Sensorial: conta com diversos materiais para estimular as sensações táteis, como 

grama, pedras, areia, folhas e demais. 

 Espaço de Horta: localizado na área externa, conta com o cultivo de verduras, hortaliças, 

temperos e árvores frutíferas.  

 Espaço de Alimentação: acontecem em um refeitório para as turmas do Pré I e Pré II, 

contendo mesas, bancos e buffet adaptados na altura das crianças para dar continuidade na 

aquisição da autonomia no manuseio de utensílios durante as refeições.  

 Espaços de Higiene: o Pré-escolar conta com três espaços, com pias coletivas com 

torneiras e espelhos para uso de higienização bucal e lavação de mãos, chuveiros e banheiros com 

vasos sanitários separados individualmente, um banheiro com acessibilidade para pessoas com 

deficiência, onde é compartilhado com os funcionários da instituição. 

 Espaços de Parques: localizados externamente, contam com balanços, escorregadores, 

caixas de areia, casinha, gramados e solários. Os Cantinhos em espaços externos contam com 
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caixotes de madeira, paletes, cozinhas de brinquedo, espaços para pintura com tinta, quadros de 

giz, pneus, entre outros.   

 Espaços dos Cantinhos de Brincadeiras: o Pré-escolar 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 pelos professores 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, dos 

Brinquedos não estruturados, entre tantos outros.  

Seguem os cronogramas de delimitação de horário e espaços destinados para refeição das 

crianças, hora/atividade dos professores e cronograma de recreio monitorado: 

  

CRONOGRAMA DE USO DO REFEITÓRIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DA HORA/ATIVIDADE DOS PROFESSORES: 

 

 

 

 

 

REFEIÇÃO DA 

MANHÃ 

 

TURMA 

 

 

HORÁRIO 

 

Pré II A 09h às 9h15 min 

 

Pré I A 9h15min às 9h30min 

 

Pré I C 9h15min às 9h30min 

 

 

 

 

 

REFEIÇÃO DA 

TARDE 

 

TURMA 

 

 

HORÁRIO 

 

 

Pré II C 

 

14h45min às 15h 

 

Pré II B 14h45min às 15h 

 

Pré I B 15h às 15h15min 
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VESPERTINO

PRÉ II-A PRÉ I-A PRÉ I-C PRÉ II-B PRÉ II-C PRÉ I-B

Prof. Gisele Prof. Vania  Prof. Andreia Prof. Ros leine Prof. Maria  Prof. Andreia

7h30/8h15 ING (Ros ires ) 7h30/8h15 EDF (Sérgio) 13h/13h45 EDF (Sérgio) 13h/13h45

8h15/9h EDF (Sérgio) 8h15/9h ING (Ros ires ) 13h45/14h30 EDF (Sérgio) 13h45/14h30

9h/9h15 Recreio 9h/9h15 14h30/14h45 14h30/15h

9h15/10h 9h15/9h30 Recreio Recreio 14h45/15h Recreio Recreio 15h/15h15 Recreio
10h/10h45 9h30/10h 15h/15h30 15h15/15h30

10h45/11h30 10h/10h45 ING (Ros ires ) 15h30/16h15 15h30/16h15 EDF (Sérgio)

10h45/11h30 EDF (Sérgio) 16h15/17h 16h15/17h

7h30/8h15 7h30/8h15 13h/13h45 13h/13h45 ING (Ros ires )

8h15/9h 8h15/9h 13h45/14h30 ING (Ros ires ) 13h45/14h30

9h/9h15 Recreio 9h/9h15 14h30/14h45 14h30/15h

9h15/10h 9h15/9h30 Recreio Recreio 14h45/15h Recreio Recreio 15h/15h15 Recreio
10h/10h45 9h30/10h 15h/15h30 15h15/15h30

10h45/11h30 10h/10h45 15h30/16h15 ING (Ros ires ) 15h30/16h15

10h45/11h30 16h15/17h 16h15/17h

7h30/8h15 7h30/8h15 EDF (Sérgio) 13h/13h45 EDF (Sérgio) 13h/13h45

8h15/9h 8h15/9h EDF (Sérgio) 13h45/14h30 13h45/14h30 EDF (Sérgio)

9h/9h15 Recreio 9h/9h15 14h30/14h45 14h30/15h

9h15/10h 9h15/9h30 Recreio Recreio 14h45/15h Recreio Recreio 15h/15h15 Recreio
10h/10h45 EDF (Sérgio) 9h30/10h 15h/15h30 15h15/15h30

10h45/11h30 10h/10h45 15h30/16h15
EDF (Sérgio)

15h30/16h15

10h45/11h30 16h15/17h 16h15/17h

7h30/8h15 7h30/8h15 13h/13h45 ART (Cauana) EDF (Sérgio) 13h/13h45

8h15/9h 8h15/9h ART (Cauana) 13h45/14h30 EDF (Sérgio) ART (Cauana) 13h45/14h30

9h/9h15 Recreio 9h/9h15 14h30/14h45 14h30/15h ART (Cauana)

9h15/10h ART (Cauana) 9h15/9h30 Recreio Recreio 14h45/15h Recreio Recreio 15h/15h15 Recreio
10h/10h45 9h30/10h 15h/15h30 15h15/15h30

10h45/11h30 10h/10h45 ART (Cauana) 15h30/16h15 15h30/16h15 EDF (Sérgio)

10h45/11h30 16h15/17h 16h15/17h

7h30/8h15 7h30/8h15 EDF (Sérgio) 13h/13h45 13h/13h45 ART (Cauana)

8h15/9h 8h15/9h EDF (Sérgio) ART (Cauana) 13h45/14h30 ART (Cauana) 13h45/14h30

9h/9h15 Recreio 9h/9h15 ART (Cauana) 14h30/14h45 ART (Cauana) 14h30/15h

9h15/10h 9h15/9h30 Recreio Recreio 14h45/15h Recreio Recreio 15h/15h15 Recreio
10h/10h45 EDF (Sérgio) 9h30/10h ART (Cauana) 15h/15h30 ART (Cauana) 15h15/15h30

10h45/11h30 ART (Cauana) 10h/10h45 15h30/16h15 15h30/16h15

10h45/11h30 16h15/17h 16h15/17h

Pré-Escolar Pequeno Príncipe Pré-Escolar Pequeno Príncipe

6
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A

 

 

CRONOGRAMA DE RECREIO MONITORADO: 

 

MATUTINO 

 

Horário: 09h 00min Horário: 09h 15min 

 

SEGUNDA-FEIRA 

GISELE RAZINI ROSIRES TEREZINHA 

BRANCO POFFO 

 

TERÇA-FEIRA 

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

 

QUARTA- FEIRA 

SERGIO FRANKENBERGER ADREIA FERETTI SCHMITZ 

 

QUINTA –FEIRA 

CAUANA DA SILVA VANIA PESSOTTI DIAS 

 

SEXTA-FEIRA 

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

 

VESPERTINO 

 

Horário: 14h 45min      Horário: 15h 00min 

 

SEGUNDA-FEIRA 

ROSLEINE BASSANI 

TOMIO 

ADREIA FERETTI SCHMITZ 
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TERÇA-FEIRA 

MARIA CAROLINA BILK AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

 

QUARTA-FEIRA 

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

 

QUINTA-FEIRA 

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

 

SEXTA-FEIRA 

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

 

OBSERVAÇÃO: Os segundos professores acompanham as crianças com necessidades 

especiais, auxiliando no horário da refeição, ajudando também as demais crianças quando for 

possível.  

 

5.6 Horários de Entrada/Saída na Unidade Escolar 

 

A localização de entrada e saída das crianças e famílias, é feita pelo mesmo roll acesso do 

Centro de Educação Infantil Dona Júlia Bonelli, na rua Indaial, nº 713, por ser a unidade 

construída nos fundos do terreno do CEI, compartilha-se esse acesso único. Também há um portão 

grande no Pré-escolar localizado na parte posterior do terreno, onde é mantido trancado com 

cadeado, sendo usado somente para casos de emergência e com autorização da coordenadora.  

 Os pais ou responsáveis devem trazer suas crianças o mais próximo possível do horário de 

início da aula e buscar próximo ao término dela, onde a criança poderá ser liberada com 5 (cinco) 

minutos de antecedência do findar da aula.  

 As atividades do turno matutino são realizadas no horário das 07h30min até às 11h30min e 

no período vespertino das 13h00min até às 17h00min. Os pais ou responsáveis (estes qualificam-

se pessoas de parentesco direto ou de convivência da família que forem maiores de 18 anos, 

apenas com autorização e aviso prévio), devem aguardar com a criança até o início da aula e estar 

presente para buscá-la ao final do período de permanência da criança na escola. 

 Quando surgir algum imprevisto em que a criança precise sair antes do término da aula, ou, 

vir depois do início dela, os familiares devem passar na sala da secretaria da escola para conversar 

com a Coordenadora, que acompanhará a família até a sala de aula e conversará com a professora 

da turma para explicar o motivo do atraso ou fazer a liberação desta criança para sair antes do 

término da aula. 

 As informações relacionadas à criança devem ser transmitidas para o professor no início e 

fim da aula o mais breve possível, pois as crianças que estão em sala precisam do direcionamento 

do professor. Quando tiverem um assunto mais complexo a ser tratado, os familiares devem 

solicitar um agendamento de horário para o professor e Coordenador. 
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5.7 Transporte Escolar 

 

Para as crianças do Pré-escolar que necessitarem do uso do transporte escolar, deverão estar 

legalmente dentro da distância de zoneamento estipuladas no edital, este transporte é gratuito e 

disponibilizado pela Prefeitura Municipal.  

É de responsabilidade dos pais e/ou responsáveis das crianças estarem no ponto de ônibus 

no embarque e desembarque das crianças, não podendo sob nenhuma hipótese a criança estar 

desacompanhada. 

 As auxiliares de Educação ficam responsáveis pelas crianças que usam o transporte 

escolar, orientando-as dentro do ônibus, desembarcando-as no ponto da escola, cuidando, e 

ficando com elas até dar o horário do professor iniciar com a turma. Ao término da aula, as 

mesmas vão até a sala das crianças, e as conduzem até o ônibus, cuidam-nas durante o trajeto e as 

entregam para o pai/mãe ou responsável maior de idade que deverá estar a aguardando no ponto 

de retorno da criança para casa. 

 É importante ressaltarmos que caso no momento de entrega da criança em seu ponto de 

destino, não houver nenhum responsável a esperando para acompanhá-la para casa, a criança 

retornará com o transporte escolar junto com a auxiliar de educação para a escola, a família será 

contatada pelo telefone, e se caso a escola não consiga o contato, o Conselho Tutelar será 

acionado. 

 

5.8 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, sob o 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 
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modo 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). 

Os alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou de animais e não sofrem 

qualquer alteração após deixar a natureza. Os 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 Pré-escolar Pequeno Príncipe são elaborados cardápios mensais, ofertando duas 

refeições ao dia; uma no período matutino e outra 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 ultra- processados: 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 monos-sódico 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 ultra- processados 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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O cardápio mensal é elaborada pela Nutricionista da Rede Municipal de Ensino e preparados 

pelas auxiliares (cozinheiras) seguindo todas as regras delimitadas para manuseio e preparo dos 

alimentos. 

 

5.9 Autonomia  

 

A autonomia é um princípio norteador na Educação Infantil, sendo definido como “a 

capacidade de se conduzir e tomar decisões por si próprio, levando em conta regras, valores, sua 

perspectiva pessoal, bem como a perspectiva do outro.” (BRASIL, 1998, p.14).   

O cuidar e o educar são intrínsecos, fazendo-se gradativamente menos necessária a 

intervenção do adulto, que apenas supervisiona e media quando preciso for. Para a autonomia ser 

promovida no desenvolvimento da criança, demanda-se a criação de um ambiente que facilite o 

estabelecimento e a constituição de relações saudáveis, com os outros e consigo.  

 

 

Uma criança saudável não é apenas aquela que tem o corpo nutrido e limpo, mas aquela 

que pode utilizar e desenvolver o seu potencial biológico, emocional e cognitivo, próprio 

da espécie humana, em um dado momento histórico e em dada cultura. A promoção do 

crescimento e do desenvolvimento saudável das crianças na instituição educativa está 

baseada no desenvolvimento de todas as atitudes e procedimentos que atendem as 

necessidades de afeto, alimentação, segurança e integridade corporal e psíquica durante o 

período do dia em que elas permanecem na instituição. (REFERENCIAL CURRICULAR 

NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, 1998, p. 50-51).  

 

 

5.9.1 Autonomia e higiene 

 

As crianças aprendem a cuidar de si, sendo cuidadas. Os estímulos e experiências 

oportunizadas no CEI são essenciais para o crescimento físico e maturação neurológica das 

crianças. Muitos hábitos nesta faixa etária estão sendo adquiridos, outros consolidados, e, 

acompanharão o indivíduo pelo resto da vida. 

Nossas crianças são acompanhadas nos momentos de higiene, porém já possuem a 

percepção de autocuidado que vem sendo incentivada desde seu início na educação infantil 

(limpar-se após as necessidades fisiológicas, escovar os dentes, compreender e ter domínio sobre 

seu corpo ao se encaminhar ao banheiro, higiene de mãos e rosto após atividades, parque e 

refeições, entre outras).  

 
A saúde da criança que frequenta instituições de educação infantil revela sua 

singularidade como sujeito que vive em determinada família, que por sua vez vive em um 

grupo social, tendo assim uma história e necessidade de cuidados específicos. Revela, 

também, a qualidade de sua vida na creche ou na pré-escola. O ambiente coletivo 
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demanda condições ambientais e cuidados adequados ao contexto educacional. (RCNEI, 

1998, p. 50-51). 

 

5.9.2 Autonomia e alimentação 

 

Quanto a alimentação, também se faz necessário a promoção da autonomia, é fundamental o 

papel do adulto nesta fase, incentivando as crianças à ingestão de alimentos variados, oferecidos 

de diversas formas, aguçando na criança o interesse pelo alimento e o prazer em descobrir novos 

sabores. 

 
É recomendável que os professores ofereçam uma variedade de alimentos e cuidem para 

que a criança experimente de tudo. O respeito às suas preferências e às suas necessidades 

indica que nunca devem ser forçadas a comer, embora possam ser ajudadas por meio da 

oferta de alimentos atraentes, bem preparados, oferecidos em ambientes afetivos, 

tranquilos e agradáveis. (RCNEI, 1998, p. 55).  

 

 

Visando a promoção da saúde e, novamente, reforçando a autonomia do indivíduo, a criança 

ao desenvolver as habilidades necessárias para levar os talheres à boca, ao usá-los corretamente, 

ao servir-se no buffet do refeitório, bem como compreender regras para melhor conviver com 

todos, estará tornando-se capaz de cuidar de si e do próximo, além de assegurar sua cidadania. 

Todas estas ações são fomentadas pelo trabalho pedagógico dos professores da instituição. 

 

5.9.3 Autonomia e tomada de decisões 

 

Para Piaget (1944), é livre, contudo, quem sabe julgar criticamente, atribui sentido às 

experiências pessoais, e busca coerência lógica, sem depender de autoridade externa, a serviço de 

uma verdadeira razão autônoma. Logo, a criança quando orientada e estimulada, consegue 

progredir em relação ao seu poder de escolha e tomar suas próprias decisões.  

Desta forma, ela avalia o que cada situação pode lhe acarretar. Obviamente, com o amparo 

do adulto, porém, exercendo a autonomia que lhe é por direito e deve ser respeitada.  

A criança nesta faixa etária já demonstra preferências nas brincadeiras, nos gostos pelos 

alimentos, nas vestimentas... Já sabe posicionar-se referente à percepção de seu corpo: se está com 

frio, calor, fome, sede, precisando ir ao banheiro e até mesmo a discernir e expor seus sentimentos 

no momento. 

O cuidado com os materiais e espaços da instituição é orientado pelos professores, assim 

como o cuidado particular de cada criança com seus pertences. É importante para o caráter da 

criança esta noção de responsabilidade e estas práticas são promovidas em nossa instituição. 
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Em todos os ambientes da instituição de ensino, a criança é instruída pelos adultos, mas, 

também é garantida a valorização e o respeito à sua forma de ser, agir e pensar. As crianças são 

respeitadas e incentivadas ao convívio com as demais, crianças de diferentes turmas, assim como 

com os adultos, estreitando os laços afetivos.  

 

5.10 Articulação Instituição/Família 

 

De acordo com o Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do 

Território Catarinense, 2019, p.118: “Considera-se a família mobilizadora de educação e de 

mediação do desenvolvimento infantil, sendo um agente socializador, responsável pelo zelar, em 

parceria com as instituições de ensino, pela formação integral da criança”.  

Neste contexto a Instituição necessita manter uma articulação contínua com as famílias das 

crianças, pois as mesmas são parceiras no processo formativo, sendo indispensável sua 

participação ativa na caminhada escolar da criança.  

Ainda segundo a Base do território Catarinense, 2019, p.119 “Essa relação uníssona entre 

família e escola deve ter como foco a promoção da educação integral da criança, embasada no 

respeito e na diversidade de características inerentes a cada instituição”.  

Somente através de uma articulação efetiva entre a Instituição e a família poderemos 

garantir todos os direitos da criança dentro da instituição, pois, devemos sempre respeitar os 

contextos vivenciados pelas crianças e suas famílias, uma vez que, a constituição familiar é muito 

diversificada, podendo ser: 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, entre outros.  

Assim, nossas crianças vem iniciando na Educação Infantil cada vez mais cedo, e a relação 

com a família por parte da instituição, deve ser muito próxima. É fundamental que as famílias 

conheçam a proposta (Projeto Político Pedagógico) da escola para que ambas trabalhem em 

conjunto, ou seja, integrando suas ações e propostas de trabalho com as das famílias.  

A linguagem entre a instituição e a família deve ser respeitosa, muito aberta e recíproca, 

onde jamais exista uma das partes ignorada ou o exímio de suas responsabilidades, jogando apenas 

para uma delas. Sabe-se que a responsabilidade no educar e cuidar é de ambas as instituições, 

familiar e escolar. O diálogo deve acontecer para relatar sobre as práticas, experiências, novos 

conhecimentos e para o desenvolvimento afetivo que só contribuirá para o aprendizado da criança. 

 Os pais possuem livre acesso à escola enquanto seu filho está em aula, sendo que em 

alguns momentos serão orientados pela coordenação quanto ao melhor momento de irem 

conversar com a criança em sala, apenas visando primar pela organização e andamento escolar.  
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Os familiares tem a oportunidade de conhecer o funcionamento da instituição, as crianças que 

interagem com seus filhos, os espaços, os profissionais e acompanhar o trabalho desenvolvido por 

meio de exposições em murais, apresentações, entre outros momentos.  

Durante o ano letivo são planejados momentos, como: o Dia da Família na Escola, festa 

junina, reuniões, dia de entrega de avaliações e portfólios, onde normalmente são expostas 

atividades, vivências das crianças na instituição ou são realizadas algumas apresentações.  

Estas interações com as famílias são programadas no início de cada ano, na construção do 

calendário escolar e a comunidade pode contribuir com suas ideias e opiniões. 

 

5.11 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 mostra 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, 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 

professores têm uma visão simplista da atividade docente, ao conceberem que para 

ensinar basta conhecer o conteúdo e utilizar algumas técnicas pedagógicas. (ROSA; 

SCHNETZLER, 2003, p. 27) 

 

 

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. 

No decorrer do ano letivo de 2020 há pré-definidas as seguintes formações para os 

professores da rede municipal: 
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 Formação para os professores: 10 a 14 de fevereiro; 

 Formação pedagógica CEI (Professores e atendentes): 12 de março; 

 Formação pedagógica EI (Pré)/ EI(CEI): 03 de junho; 

 Formação pedagógica Pré-Escolar e Anos Iniciais: 27 de setembro. 

 

5.12 Avaliação, Registros e 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, 2009, 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, entre outros.  

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. 

 

 

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 dossiês, 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 Lei de Diretrizes e Base da Educação:  

 

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 levarão ao papel os 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.  

A instituição disponibiliza duas opções de acesso das famílias aos pareceres descritivos. Ele 

é entregue impresso para os responsáveis que assim desejarem ou não tiverem acesso à internet no 

fim de cada semestre. 

Ou também este acompanhamento da aprendizagem é disponibilizado às famílias por meio 

do Sistema Online IntelliBR, onde ao fim do semestre são inseridas as avaliações individuais. 

Assim como é possível visualizar diariamente as propostas pedagógicas planejadas para cada 

turma e acompanhar a frequência diária e demais observações dos alunos.  
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5.12.1 Sistema INTELLIBR 

 

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 

 

As atividades realizadas pelos professores e alunos, assim como sequências didáticas e 

projetos são apresentadas a comunidade escolar para conhecimento dos conteúdos trabalhados.   

http://www.sge8033.com.br/
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Através de exposições dessas vivências nos murais do Pré-escolar Pequeno Príncipe e 

também por meio da página da instituição na rede social do facebook, os familiares podem estar 

acompanhando diariamente o planejamento bem como o desenvolvimento da criança.  

Exibir esses 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. 

 

CRONOGRAMA DE DIVULGAÇÃO DAS REDES SOCIAIS E MURAIS: 

  

 

DATAS DE EXPOSIÇÃO 

 

 

PROFESSORES RESPONSÁVEIS 

 

 

16/03/2020 

Vânia (Pré I A) 

Gisele (Pré II A) 

Andréia (Pré I B) 

 

30/03/2020 

Andréia (Pré I C) 

Rosleine (Pré II B) 

Maria (Pré II C) 

 

13/04/2020 

Vânia (Pré I A) 

Gisele (Pré II A) 

Andréia (Pré I B) 

 

 

 

27/04/2020 

Andréia (Pré I C) 

Rosleine (Pré II B) 

Maria (Pré II C) 

Sergio (professor de Educação Física) 

Rosires (Professor de Língua Estrangeira) 

Cauana (Professora de Artes) 

 

11/05/2020 

Vânia (Pré I A) 

Gisele (Pré II A) 

Andréia (Pré I B) 

 

25/05/2020 

Andréia (Pré I C) 

Rosleine (Pré II B) 

Maria (Pré II C) 

 

08/06/2020 

Vânia (Pré I A) 

Gisele (Pré II A) 

Andréia (Pré I B) 

 

 

 

22/06/2020 

Andréia (Pré I C) 

Rosleine (Pré II B) 

Maria (Pré II C) 

Sergio (professor de Educação Física) 

Rosires (Professor de Língua Estrangeira) 

Cauana (Professora de Artes) 

06/07/2020 Vânia (Pré I A) 

Gisele (Pré II A) 

Andréia (Pré I B) 
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20/07/2020 Andréia (Pré I C) 

Rosleine (Pré II B) 

Maria (Pré II C) 

03/08/2020 Vânia (Pré I A) 

Gisele (Pré II A) 

Andréia (Pré I B) 

 

 

 

17/08/2020 

Andréia (Pré I C) 

Rosleine (Pré II B) 

Maria (Pré II C) 

Sergio (professor de Educação Física) 

Rosires (Professor de Língua Estrangeira) 

Cauana (Professora de Artes) 

31/08/2020 Vânia (Pré I A) 

Gisele (Pré II A) 

Andréia (Pré I B) 

14/09/2020 Andréia (Pré I C) 

Rosleine (Pré II B) 

Maria (Pré II C) 

28/09/2020 Vânia (Pré I A) 

Gisele (Pré II A) 

Andréia (Pré I B) 

 

 

 

12/10/2020 

Andréia (Pré I C) 

Rosleine (Pré II B) 

Maria (Pré II C) 

Sergio (professor de Educação Física) 

Rosires (Professor de Língua Estrangeira) 

Cauana (Professora de Artes) 

26/10/2020 Vânia (Pré I A) 

Gisele (Pré II A) 

Andréia (Pré I B) 

09/11/2020 Andréia (Pré I C) 

Rosleine (Pré II B) 

Maria (Pré II C) 

23/11/2020 Vânia (Pré I A) 

Gisele (Pré II A) 

Andréia (Pré I B) 

 

 

Na exposição deve constar: o nome da atividade, objetivo, mínimo de 05 (cinco) fotos e 

máximo de 10 (dez) fotos, sendo elas de preferência no coletivo, tendo um olhar na estética como 

um todo, tomando cuidados com a aparência em questão de higiene e a postura do adulto presente 

na foto.  

O arquivo deve ser enviado para o e-mail do CEI/Pré-escolar para que a coordenação realize 

a postagem no facebook, respeitando a data de entrega para postagem. 
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6. CALENDÁRIO ESCOLAR ANO LETIVO DE 2020 

 

Orientações gerais para o CALENDÁRIO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 

ASCURRA para o ano letivo de 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 devido ao 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) 
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05 – Atividade coletiva com as crianças do Maternal I B, Maternal II A e Pré Escolar 

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 o período matutino e 1 apresentação com o 

período vespertino. 

20 - Formação pedagógica do 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, finalizando o projeto com visita na floricultura com 

as crianças da turma do Maternal I B, Maternal II A e turmas do Pré-Escolar. 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 
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07 - Planejamento e elaboração de avaliações descritivas EI(Pré)/EI(CEI) 

11 - Conselho de classe EF 

17 – Término do 3º trimestre /Encerramento do ano letivo 

17 – Entrega de boletins EF/Entrega de avaliações descritivas EI NOTURNO (A 

unidade escolar deve planejar alguma atividade) Obs.: Os professores de 40h 
cumprirão um período diurno na escola e o noturno e professores de 20h cumprirão o 

período noturno) 

Apresentação natalina, papai Noel etc. Promoção a combinar. 

18 – Término do atendimento nos CEIs/Reunião e escolha de vagas dos professores  

 

Apresentação natalina – Data e local a definir – 1 apresentação com as turmas do CEI 

Pré-Escolar  - 1 apresentação período matutino e 1 apresentação período vespertino 

 

 

7. MATRÍCULAS DE ALUNOS  

 

As matrículas de novos alunos e a rematrícula de aluna do Pré-escolar Pequeno Príncipe 

segue o edital de matrículas elaborado pela Secretaria de Educação e aprovado pelo Conselho 

Municipal de Educação (COMED) para o próximo ano letivo vigente.  

Ao que se refere no edital e que cabe a nossa instituição fica delimitado em resumo:  

 

EDITAL DE MATRÍCULA ANO LETIVO DE 2020 

 

As matriculas são organizadas 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 matrícula, ela poder ser realizada 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, torna público 

as diretrizes referentes à matrícula para o ano letivo de 2020, Educação Infantil, modalidades de 

Centros de Educação Infantil e/ou Pré-escola.   

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.  
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A Educação Infantil será oferecida em:  

Pré-escolas, para crianças de 4 a 5 anos de idade e para crianças que completam 6 anos 

após 31 de março do ano letivo corrente. 

 

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. 

  Garantir a renovação de matrícula das crianças que já frequentam o Centro de Educação 

Infantil na Unidade Escolar.  

  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.  

  Realizar, sempre que houver vaga, a matrícula de criança transferida de instituição 

vinculada à Rede Municipal de Ensino de Ascurra.  

  Cadastrar ou atualizar os dados no Sistema IntelliBR/Censo Escolar.  

 

Dos Critérios de Matrícula: 

 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. 
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 Solicitação de Transferência - A solicitação de transferência dar-se-á mediante o pedido 

da família à Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Promoção Social, através da entrega do 

Atestado de Vaga da Escola onde a criança será matriculada, sendo responsabilidade da família a 

entrega deste documento. A partir da data da entrega do Atestado de Vaga a Escola terá o prazo de 

30 (trinta) dias para fornecer a transferência.  A família poderá solicitar transferência em qualquer 

época do ano. 

  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. 

  Nova Matrícula - 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. 

 

Quadro de Vagas Pré-Escolas (4 a 5 anos): 

  Quantidade máxima de crianças por turma: Pré I e Pré II – de 4 anos a 5 anos: máximo 25 

crianças por turma (1 professor); 

 Quadro de Vagas Pré Escolar Pequeno Príncipe - (Pré I e Pré II): 

 

Matutino –  

7h30min às 11h30min 

Vespertino –  

13h às 17h 

Pré I A Pré I B 

Pré II A Pré II B 

Obs.: Se houver alunos para 

desdobro será feito neste turno (Pré IC 

e Pré IIC) 

 

 

 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.  
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  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. 

  A renovação de matrícula será realizada na instituição, pelos pais ou responsável legal, 

através do preenchimento da ficha de rematrícula, visando à atualização e renovação de cadastro 

com assinatura responsável pela matrícula. 

 

Da documentação necessária para matrícula: 

  Certidão de Nascimento, CPF ou RG da criança e RG e CPF dos pais ou responsáveis (em 

original e fotocópia); 

  Declaração de Vacina em dia e atualizada (Posto de Saúde); 

  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; 

 

Quando da Solicitação de Transferência: 

  Atestado de Vaga da escola onde vai estudar; 

  Após receber o Atestado de Vaga a escola tem o prazo de 30 (trinta) dias para enviar a 

documentação do aluno. 

 

Quando da Matrícula por transferência: 

  Certidão de Nascimento, CPF ou RG da criança e RG e CPF dos pais ou responsáveis (em 

original e fotocópia); ou RG (original e cópia); 
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  Declaração de vacina em dia e atualizada (Posto de Saúde); 

  Atestado de frequência; 

  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; 

  A família estrangeira para realizar a Matricula deverá trazer o histórico do aluno 

traduzido, sendo que será avaliada além do histórico a idade para enquadramento da turma;  

  Se beneficiária do Programa Bolsa Família, apresentar declaração contendo o Número de 

Identificação Social (NIS). 

 

Do Cronograma: 

 Renovação de matrícula:  

Primeira quinzena do mês de novembro, de 04/11 a 15/11. 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 

Pré Escolar Pequeno Príncipe Pré Escolar Pequeno Príncipe 

 

 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 

Pré Escolar Pequeno Príncipe Pré Escolar Pequeno Príncipe 

 

 Matrícula por transferência: No decorrer do ano letivo de 2020, condicionada à 

existência de vaga. 

 Solicitação de transferência: No decorrer do ano letivo de 2020. 

 

Das Disposições Gerais: 

  Admitir-se-á matrícula em apenas uma instituição de ensino. 
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  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. 

  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. 

 

7.1 Modelo de Ficha de Matrícula 

 

Segue abaixo o modelo de ficha de matrícula utilizado pela nossa unidade escolar: 

 

FICHA DE MATRÍCULA – 2020  UE.: Pré-escolar Pequeno Príncipe 

 

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: 

  

Transporte escolar:    Distância da residência até a escola: 
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  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 Modelo do Termo de Compromisso 

 

No ato da matrícula é apresentado às famílias um termo de compromisso que segue o 

regimento interno e expõe o compromisso dos responsáveis da criança junto a unidade escolar. 

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:  

                                  MUNICÍPIO DE ASCURRA 
MUNICIPAL DE ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA,  

DESPORTO E PROMOÇÃO SOCIAL 
 

 

TERMO DE COMPROMISSO 
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Tendo em vista a matrícula de:_______________________________________ 

Nós, pais ou responsáveis, abaixo assinados, no período em que a criança frequentar o 

estabelecimento de ensino, comprometemo-nos a: 

1. Respeitar o horário de aula, sendo o período matutino das 7h30min às 11h30min e 

o período vespertino das 13h às 17h. 

2. A entrada à escola será permitida no período matutino após as 7h10min e no 

período vespertino após as 12h40min. 

3. Uso obrigatório de uniforme escolar. 

4. Para as aulas de Educação Física o uso de tênis é obrigatório. 

5. Em caso de piolho, acatar as recomendações da escola e da Secretaria de Saúde. 

6. Em caso de doença da criança será solicitado pela escola que os pais ou 

responsáveis compareçam de imediato na instituição. 

7. É proibido administrar qualquer tipo de medicamento para a criança sem 

prescrição médica ou autorização assinada pelos pais. 

8. Não levar a criança doente para a escola (febre, vômito, diarreia ou doenças 

infectocontagiosas: rubéola, sarampo, conjuntivite, entre outras). 

9. Fazer-se presente em reuniões, avaliações e eventos quando solicitados pela 

escola. Em caso de não comparecimento serão acatadas as decisões em reunião. 

10. Informar toda e qualquer mudança que ocorrer nos dados de identificação da 

criança. 

11. Em caso de reclamações ou dúvidas, dirigir-se primeiramente ao responsável pela 

unidade escolar. 

12. Trazer brinquedos de casa somente quando solicitado pela professora. 

13. Não serão permitidos aos alunos: 

 Uso de boné em sala de aula; 

 O uso de equipamentos eletrônicos, exceto quando solicitado pelo professor; 

 Consumir guloseimas (Lei n. 12.061/01 de 18/12/2001). 

14. O caderno de recados deve estar diariamente com a criança. Ele servirá de elo 

entre a escola e a família, e todas as anotações deverão ser assinadas, como forma 

de comprovação do recebimento. 

15. Todos os materiais escolares deverão vir, obrigatoriamente, com o nome da 

criança para evitar trocas. 

16. Acompanhe seu filho (a) em todos os processos de ensino-aprendizagem. 

Verifique as atividades escolares de seu filho (a), sem fazer por ele (a). Valorize o 

que ele (a) é capaz de fazer! 

 

Ascurra, ________ de ____________________________ de 2020. 

__________________________________ 

Assinatura dos pais ou responsáveis 
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                               MUNICÍPIO DE ASCURRA 
MUNICIPAL DE ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, 

DESPORTO E PROMOÇÃO SOCIAL 

 

 

AUTORIZAÇÃO PARA PASSEIOS 

A criança está autorizada a participar de pequenos passeios pelas redondezas da escola, mas 

sempre acompanhada pelos responsáveis.  

________________________________ 

Assinatura dos pais ou responsáveis. 
 

7.3 Modelo de Autorização do Uso de Imagem, Transporte Escolar e Passeio 

 

 

 

                                        MUNICÍPIO DE ASCURRA 
MUNICIPAL DE ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, 

DESPORTO E PROMOÇÃO SOCIAL 

 

 

AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGENS DA CRIANÇA 

 

Eu, _____________________________________________, portador da Cédula de 

identidade RG nº ___________________________, inscrito no CPF/MF sob nº 

____________________, AUTORIZO o uso da imagem do meu/minha filho (a) 

_______________________________ em qualquer situação. A presente autorização é 

concedida para fins educacionais. O uso da imagem será para a divulgação em jornais e 

em redes sociais (via internet). 

 

________________________________ 

Assinatura dos pais ou responsáveis. 

 

Ascurra,______ de _________________________ de 2020. 
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8. APOIA – PROGRAMA DE COMBATE A EVASÃO ESCOLAR  

 

O APOIA é um programa que busca combater a evasão escolar nas redes de ensino públicas 

e privadas. 

De acordo com a Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, que altera a LDB n. 9394/96, as 

crianças com 4 anos devem ser matriculadas na Educação Infantil e ter controle de frequência pela 

instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do 

total de horas. (Art. 30, inciso IV).  

Devido a possibilidade de descumprimento desta lei, surgiu o programa APOIA para que as 

famílias se conscientizem e cumpram com a frequência mínima exigida. 

Os professores devem repassar a Coordenadora da instituição quando observarem a ausência 

de um aluno por 5 (cinco) dias consecutivos ou 7 (sete) dias alternados em um período de 30 dias, 

sendo estas faltas sem justificativa. 

                                    MUNICÍPIO DE ASCURRA 
MUNICIPAL DE ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, 

DESPORTO E PROMOÇÃO SOCIAL 

 

 

AUTORIZAÇÃO DO USO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 

A criança utilizará o transporte escolar? SIM (   )    NÃO (   ) 

O uso do transporte escolar verifica-se as seguintes obrigatoriedades: 

 Utilização da carteirinha do estudante. 

 Não nos responsabilizamos por pertences esquecidos ou perdidos no transporte 

escolar que a criança faz uso. 

O não cumprimento das regras, estabelecidas no uso do transporte, a escola notificará a 

família.  

 

 

________________________________ 

Assinatura dos pais ou responsáveis. 
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Fica sob responsabilidade da coordenadoria entrar em contato com os familiares para saber o 

motivo da ausência da criança e, se for preciso encaminhar, a situação por meio do Sistema 

APOIA Online. 

A escola possui um documento modelo a ser preenchido pela professora regente e 

encaminhamento a Coordenadora. Nele constam informações como o nome completo da criança, 

turma, período, professora, quantidade de faltas.  

Neste mesmo documento a gestora escreverá quais foram as providências que a instituição 

tomou quanto à situação e a justificativa dada pelos pais ou responsáveis, ficando assim arquivado 

na escola.  

A coordenação deverá retornar e dar um respaldo a professora que fez o encaminhamento do 

que diz respeito a situação. 

Também é de suma responsabilidade do gestor o acesso ao programa do APOIA em seu 

sistema. 

 A instituição possui um manual do Sistema APOIA Online contendo o link de acesso, onde 

cada escola tem um número de usuário e uma senha e todo suporte técnico através de uma 

plataforma, onde que lhe são tiradas todas as dúvidas. 

Segue imagem do documento de modelo adotado pela escola para preenchimento do 

professor e gestor em primeiro momento de identificação de evasão escolar: 
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9. APP – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES 

 

O Pré-escolar Pequeno Príncipe tem atuante a Associação de Pais e Professores 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 APP fica disponível na escola, 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 e colaboradores da comunidade escolar. 

A atual gestão conta com a seguinte chapa vigente para os anos de 2019/2020: 

 

 

DADOS PESSOAIS DIRETORIA 

 

 

CARGO 

 

Fabiana de Pinho 

 
Presidente 

Daiana Fruet 

 
Vice-Presidente 

Maria Carolina Bilk 

 
1ª Secretária 

Vania Pessotti Dias 

 
2ª Secretária 

Regina Aparecida Gomes Andreani 

 
1ª Tesoureira 

Edésio Gadotti 

 
2ª Tesoureira 

 

 

DADOS PESSOAIS CONSELHO FISCAL 

TITULARES 

 

 

CARGO 

 

Djessica Castro 

 
Representante dos Pais 

Danielle Cristina Plates 

 Representante dos Pais 

Angélica Pokrewiski Ceruti 
Representante dos Pais 

Maiara da Silva 

 
Representante dos Pais 
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Jonatas Braian Rieg 

 

 

Representante dos Pais 

 

 

Segue imagem da Ata de Eleição e Posse da Chapa Vigente citada acima: 
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10. PROJEÇÃO DE METAS, AÇÕES E SEUS RESPONSÁVEIS 

 

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 

Orientadora 

Pedagógica; 

-Estabelecer 

quantidade de 

espaço e tempo 

para trocar ou 

criar novos 

espaços; 

-Adequação dos 

móveis na altura 

das crianças. 

Profissionais da 

educação 

juntamente com a 

participação das 

crianças. 

Troca dos 

espaços conforme 

interesse das 

crianças, proposta 

dos profissionais 

e/ou a cada seis 

meses. 

Desenvolvimento 

integral das 

crianças e 

objetivo 

alcançado pelos 

profissionais. 

Retirada das 

carteirinhas da 

sala de aula. 

-Colocar mesas 

grandes com 

bancos para uso 

coletivo. 

Gestão e equipe 

pedagógica. 

Período de 

adaptação de seis 

meses. 

Amplo espaço 

para trabalhar as 

atividades lúdicas 

através dos 

espaços criados 

em sala, 

delimitados como 

cantinhos, 

possibilitando   

trabalhar 

pequenos grupos 

com diversas 

propostas 

simultaneamente. 
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Fazer a 

refeição em 

dois 

momentos. 

- Construir um 

cronograma para 

uso do refeitório. 

Equipe 

gestora. 

Início do ano 

letivo de 2020. 

Momentos mais 

calmos e 

direcionados à 

autonomia, 

manuseio dos 

utensílios, adquirir 

noção de quantidade, 

degustar de novos 

alimentos, com o 

objetivo de 

promoção a saúde 

alimentar. 

As crianças 

servirem-se 

com 

autonomia 

nos 

momentos 

de refeições. 

- Adaptar as mesas 

na altura das 

crianças. 

- Providenciar mais 

utensílios para o 

manuseio do 

alimento. 

-Acompanhamento 

da coordenadora 

para orientação aos 

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 

necessárias no 

buffet da escola. 

Dar continuidade a 

aquisição da 

autonomia; 

Desenvolver a noção 

de quantidade, 

qualidade e 

conscientização do 

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 destes 

materiais 

desenvolver as 

habilidades 

necessária para 

aquisição do 

conhecimento. 
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Divulgação 

da Proposta 

Pedagógica. 

-Acompanhamento 

da orientadora 

pedagógica. 

-Construção de 

cronograma para a 

exposição de das 

vivências nos 

murais da escola e 

divulgação em rede 

social. 

Equipe gestora 

e pedagógica. 

Início do ano 

letivo de 2020. 

Apresentar a ação 

pedagógica com o 

intuito de valorizar o 

trabalho realizado na 

escola. 

Acompanhar o 

desenvolvimento da 

criança. 

 

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. 

Lavabo com espelho 

no refeitório. 

Manter e ampliar os 

espaços já existentes. 

 

 

 

11. CONSOLIDAÇÃO DO PPP 

 

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 Pré-escolar Pequeno Príncipe, escrito no ano letivo de 2020, 

tiveram como organizadoras principais as Professoras Maria Carolina Bilk, Talita Viviani 

Manfrini e a então Coordenadora Regina Aparecida Gomes Andreani, sendo revisado pela 

Orientadora Pedagógica Kauana L. Rodrigues e pelo Professor Odair dos Santos. 
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Grande parte da rede de professores, 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.  

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 seguir os pressupostos delimitados nele.  

O documento do PPP deverá estar disponível em material impresso na escola para acesso a 

quem possa interessar sua leitura.  
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 Seguem em anexo algumas imagens de fotografias dos espaços da unidade escolar: 

 

 

 

                

Espaços Externos da Escola 
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Espaços Quadros de Arte 

Espaço da Leitura e Contação de 

Histórias 

Espaço da Arte 

Espaço Sensorial Espaço da Horta 

  

 

 

 

 

 


