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1 APRESENTAÇÃO

O Projeto Político Pedagógico (PPP) é o documento elaborado coletivamente pela

comunidade escolar, ou seja, pelos professores, equipe diretiva e pais ou responsáveis pelas

crianças matriculadas para nortear as ações da escola. É através dele que a escola adota sua

teoria pedagógica, ou seja, quais métodos serão utilizados e ainda quais subsídios oferecerá

aos educadores, educandos e comunidade.

O Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal de Educação Infantil Sonho Meu

foi construído coletivamente entre equipe diretiva, professores, coordenação pedagógica,

Secretaria de Educação, profissionais da área da educação e famílias das respectivas crianças,

levando em consideração a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, O Referencial

Curricular Gaúcho – RCG e o Documento Orientador do Município de São José do

Hortêncio.

O processo de elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola aconteceu de

forma democrática, em diversas formações, encontros e discussões entre os diferentes

segmentos envolvidos. A construção coletiva deste documento levou em consideração a

identidade da escola, com o intuito de resgatar valores e princípios da comunidade local.

O Projeto Político Pedagógico apresenta as concepções que envolvem o processo de

ensino e aprendizagem, considerando a realidade local da escola e suas necessidades.

Portanto, este documento norteia as ações do grupo de professores, pais, crianças,

coordenação pedagógica, direção e funcionários na busca de ressignificar as finalidades e os

objetivos da escola. Ele aborda as diretrizes pedagógicas, bem como as concepções

pedagógicas, apontando também as pretensões do grupo em termos de educação e reúne as

propostas de ações concretas no intuito de alcançar os objetivos que levarão à transformação

da escola e da sociedade. Ainda está especificada neste documento, a organização curricular e

metodológica, o processo de decisão, o qual vê a escola como espaço social em que interagem

as manifestações de todos os sujeitos e o sistema de avaliação.

O PPP é a identidade de uma escola, é o instrumento que indica a direção a seguir não

apenas para gestores e professores, mas também para funcionários, crianças e famílias.

A LDB (BRASIL, 1996), parágrafo primeiro do artigo 12º, Título IV, diz que: Os

estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino,

terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica. Neste sentido, a proposta
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pedagógica ou o projeto político pedagógico da escola, deve ser elaborado pelo coletivo da

instituição de ensino e ser revista periodicamente. A construção do projeto político

pedagógico deve ser coletiva, ou seja, deve ser pensada por todos aqueles que fazem parte da

escola: professores, direção, coordenação, funcionários, crianças, membros do conselho da

escola e demais representantes da comunidade. Este trabalho de construção do projeto político

pedagógico tem por objetivo organizar o próprio trabalho pedagógico da escola. Através da

reflexão de concepções, ideais, interesses, necessidades, bem como, planejar, projetar a vida

da escola, para pequeno, médio e longo prazo.

Sendo assim, salienta-se a importância da utilização de metodologias diversificadas no

processo de ensino e aprendizagem, e também da interdisciplinaridade. Nessa perspectiva, o

PPP apresenta uma organização curricular a ser trabalhada de forma flexível e variada,

visando a uma aprendizagem significativa, com vistas ao desenvolvimento e aprendizagem

pessoal e social..

2 IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA

A Escola Municipal de Educação Infantil Sonho Meu é uma instituição de ensino de

Educação Infantil, criada por meio do Decreto nº 314 de 25 de agosto de 1994, vinculada à

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SMECD). Está localizada na Rua 33,

número 204, bairro centro, no município de São José do Hortêncio. A escola pertence ao

Sistema Municipal de Ensino e é mantida pela Prefeitura Municipal de São José do Hortêncio.

3 ASPECTOS HISTÓRICOS DO MUNICÍPIO

São José do Hortêncio é um município pertencente à região do Vale do Rio Caí,

distante 72 Km de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul. Faz divisa com

Linha Nova, Portão, Feliz, São Sebastião do Caí, Presidente Lucena e Lindolfo Collor. Sua

população estimada para 1 de julho de 2012 era de 4.201 habitantes.

O nome de São José do Hortêncio provém do nome São José, em homenagem ao

padroeiro da Igreja Católica e Hortêncio em homenagem a Hortêncio Leite, um luso que tinha

terras localizadas na via de acesso à localidade.

De acordo com dados encontrados, em 1826 formou-se o primeiro núcleo de
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moradores, com a vinda de imigrantes alemães.

O município de São José do Hortêncio valoriza os costumes e as tradições dos

antepassados. As tradicionais festas de Kerb, bailes, grupos de danças, corais e orquestra são

algumas das formas de demonstração desses costumes e tradições. A Festa Municipal do

Aipim, que acontece a cada dois anos, é a festa tradicional máxima do município.

O município faz parte da "velha colônia" alemã, e surgiu a partir da "interiorização" do

processo de colonização alemã, iniciada na Feitoria do Linho Cânhamo, em São Leopoldo,

em 25 de julho de 1824. Em 1826, com a vinda das primeiras levas de imigrantes alemães, foi

formado o primeiro núcleo de moradores. Esses imigrantes se estabeleceram e começaram a

trabalhar a terra, cultivando-a e extraindo dela sua subsistência, o que fez a localidade se

desenvolver com o passar dos anos.

Até 1988, o município fazia parte de São Sebastião do Caí. O município de São José

do Hortêncio foi criado pela Lei Estadual n° 8576 de 29 de abril de 1988.

O município está localizado na microrregião de Montenegro, no estado do Rio Grande

do Sul. Sua localização privilegiada se deve ao fato do município estar localizado no Vale do

Caí, entre a Região Metropolitana de Porto Alegre e a Serra Gaúcha, que juntas formam o

pólo econômico do estado. Faz parte do Conselho Regional de Desenvolvimento Vale do Caí

(Corede Vale do Caí).

4 COMUNIDADE ESCOLAR

A comunidade escolar da EMEI Sonho Meu, em sua grande maioria, é participativa

envolvendo-se nos eventos e promoções da escola, nas atividades e integrações propostas.

Embora algumas famílias sejam ausentes, necessitando de incentivos e estímulos para

participar do convívio escolar.

As reuniões e encontros entre pais, professores e direção favorecem a integração, o

planejamento escolar, a comunicação entre ambas as partes, bem como o desenvolvimento

integral das crianças.

De acordo com a pesquisa realizada com as famílias para a elaboração deste

documento, entre as cento e quarenta e quatro famílias entrevistadas, obtivemos um total de

cem respostas no formulário enviado.

A comunidade escolar é formada por famílias que residem no centro do município, em
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sua grande maioria, como também nas localidades do Campestre, Capela do Rosário e Arroio

Bonito. Constatamos que 68,4% das famílias residem há mais de dez anos no município, o

que demonstra que muitas pessoas desse público provavelmente cresceram no município já

possuindo bom vínculo com ele.

Em relação à constituição das famílias, constatou-se que a maioria delas é constituída

por três a quatro pessoas morando na residência, sendo que em sua maioria possuem casa

própria e uma minoria, casa alugada. Outro dado relevante é que 79% das famílias são

compostas por pai, mãe e filhos. Percebe-se que o respeito prevalece em relação às demais

constituições familiares que em torno de 15% relatam ter outra composição familiar e em

torno de 5% são formadas por padrasto, mãe e filhos.

Constatou-se que há uma diversidade grande de profissões referente às famílias dos

alunos da comunidade escolar, destacando-se sobre a profissão da mãe, foi possível perceber

que a maioria trabalha na indústria calçadista, são domésticas, granjeiras, técnicas de

enfermagem, entre outras que aparecem em menor proporção. Já dentre as várias profissões

dos pais as que mais aparecem foram: professor, mecânico, autônomo, motorista, pedreiro,

agricultor, vendedor, industriário, serviços gerais, entre outros.

Em relação à renda familiar, obtivemos respostas bem homogêneas entre as categorias

definidas: 33,7% das famílias com renda de até dois salários mínimos, 30,6% renda de até três

salários mínimos e 27,6% acima de três salários mínimos mensais. O percentual de famílias

com até um salário mínimo mensal é baixo, sendo de 8,2%.

Sobre a escolaridade da mãe observou-se que a maioria possui o ensino médio

completo totalizando 41,8%. 14,3% possuem ensino fundamental incompleto. Mães com

cursos de especialização equivalem a 13,3%, graduação 9,2%, ensino médio incompleto

11,2% e ensino fundamental completo, 7,1%. Em se tratando do grau de escolaridade do pai,

observamos que a maioria possui o ensino médio completo representando 31,6%. Pais com

ensino fundamental incompleto representam 24,5% e ensino fundamental completo 15,3%.

Curso de especialização com 11,2%, ensino médio incompleto com 10,2% e graduação com

7,1%.

Constatou-se que toda a comunidade escolar possui acesso à internet, percebendo-se

que a maioria (cerca de 80,6%) utiliza a internet como meio de comunicação para se manter

informado, outros 57,1% utilizam as redes sociais. Pouco menos da metade (40,8%) mantêm-

se informados pela televisão e, por fim, 18,4% utilizam o jornal e o rádio como forma de
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manterem-se atualizados. Esses dados nos fazem refletir que o uso das tecnologias digitais

está muito presente na vida escolar das crianças, uma vez que é uma ferramenta utilizada no

processo de ensino.

Como forma de lazer, a maioria das famílias da comunidade escolar opta por passeios

de sua preferência em família, outras têm como diversão roda de conversa, assim como

algumas possuem outro tipo de recreação em família. Poucas famílias responderam que

frequentam parques e praças como formas de entretenimento.

A maioria das famílias reconhece o esforço e empenho de toda equipe escolar. Isto se

percebe pelo número significativo de pais que acompanham o dia-a-dia dos filhos,

conversando com as professoras, atendentes, estagiárias e direção, buscando integrar-se de

forma ativa.

5 HISTÓRICO DA ESCOLA

A Creche Municipal Sonho Meu, foi criada pela Lei nº 314 de 25/08/94 no mandato

do Prefeito Anibaldo Petry. Iniciou suas atividades a partir de 1º de março de 1995, em uma

casa reformada que pertencia ao Sr. Alvino Spaniol, localizada na Avenida Mathias Steffens,

número 4333. Não havia pátio, somente um galpão antigo com uma caixa de areia. Era usado

o pátio da antiga Escola Paroquial que ficava em frente para que as crianças pudessem

brincar. A creche atendia 26 crianças divididas em 2 salas e eram cuidadas por quatro

monitores. Naquela ocasião haviam duas serventes, uma cozinheira e na direção a Professora

Denise Klein.

Em 20 de dezembro de 1996 foi inaugurado o prédio na rua 33, nº 160 e as crianças

começaram a ser atendidas no prédio novo a partir de janeiro de 1997. Em meados de 1997, a

creche ficou sem diretora por ocasião da saída da professora Denise, até que em março de

1998, a professora Liselotte Kall Hess assumiu a direção. Em 2005, assumiu a direção a

professora Claudete Kerber. Em 2009, a professora Claúdia Maria Dill assumiu a direção. Em

2010, sob a direção de Elena Roth, eram atendidas noventa e quatro crianças e por nove

monitoras (sendo que oito delas possuíam formação em nível médio, na modalidade

Magistério) e 3 serventes. Já no ano de 2013 a professora Helen Krummenauer Engeroff,

assumiu a direção. Em 20 de dezembro de 2014, foi inaugurada a nova sede na mesma rua, no
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número 204, construída com recursos federais. Neste mesmo ano foi realizado concurso

público para professor de Educação Infantil e foram nomeadas oito professoras para atender

todas as turmas da escola. Já no ano de 2015, a professora Raquel Elisa Weber assumiu a

direção da escola. Em junho de 2015, a escola passou a ter Supervisão Escolar, sendo

nomeada a Professora Janine Lanius e em fevereiro de 2016, com a exoneração da professora

Janine, assumiu o cargo o Professor Cláudio Gerhardt.

Em 2016, a EMEI Sonho Meu possuía cento e vinte e três crianças matriculadas, onze

professoras, dez atendentes, quatro funcionárias, sendo duas serventes e duas cozinheiras,

nove estagiárias contratadas pelo Centro de Integração Empresa e Escola, uma secretária de

escola, uma diretora e um supervisor educacional.

No ano de 2017 a professora Jéssica Trierveiler assumiu a direção. Em 2018 a

professora Scheila Michel assumiu a supervisão da escola. Após sua exoneração naquele

mesmo ano, passou a assumir o cargo Fátima Justine Heck Spaniol. Em 2019, a professora

Isabel Alessandra Welzel assumiu a direção da escola.

Atualmente, no ano de 2021 a professora Valmíria Maria Mohr Marquesin está a frente

da direção. Com a ampliação do prédio, a escola passou a atender em torno de cento e

cinquenta crianças. Atualmente integram o grupo de profissionais da escola doze professoras,

dez estagiárias, onze atendentes em turno integral, uma monitora, seis serventes, sendo três

delas na cozinha para preparar as refeições e três delas para a realização da faxina do prédio,

uma diretora, uma supervisora e uma secretária de escola. A escola conta com o apoio de uma

nutricionista da secretaria de educação que elabora os cardápios da alimentação escolar. Além

disso, a escola oferece para todas as turmas oficinas de música, educação física, e ainda língua

estrangeira alemã para as turmas de Jardim A e de Maternal 2, contando com profissionais

qualificados da área.

A escola possui um CPA (Círculo de Pais e Amigos) atuante e registrado desde 26 de

outubro de 2012 sob o número de inscrição 17.964.207/0001-89. Desde 2016, a escola possui

um conselho escolar.

6 ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA

Na Escola Municipal De Educação Infantil Sonho Meu o espaço físico é composto por

cinco blocos distintos de acordo com a função a que se destinam. Esses blocos estão divididos
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em bloco administrativo, bloco de serviços, bloco multiuso e três blocos pedagógicos. Os

cinco blocos estão interligados por uma circulação coberta. A escola ainda conta com uma

área externa, onde estão o playground, pracinhas, caixa de areia, área coberta, piquete, ponte

pênsil, pomar, horta, o castelo d’água e a área de estacionamento.

Os blocos são compostos pelos seguintes ambientes:

● O bloco administrativo fica centralizado na entrada principal da escola. Possui

um hall de entrada, a recepção, uma sala onde fica a secretaria da escola, uma sala da

diretoria, sala de professores, uma sala de brinquedoteca, sanitário adulto masculino e

feminino. Ainda contando com um espaço para circulação interna.

● O bloco de serviços é composto por uma área de circulação, rouparia,

lavanderia, copa de funcionários, cozinha e lactário. A rouparia contém um balcão de entrega

de roupas limpas. A lavanderia possui balcão de recebimento e triagem de roupas sujas,

bancada para passar roupas com prateleiras, tanques e máquinas de lavar. Na copa de

funcionários temos o depósito de material de limpeza, vestiário masculino e feminino e

despensa. A cozinha possui bancada para preparo de carnes, legumes e verduras, de sucos,

lanches e sobremesas, uma bancada para lavagem de louças sujas. Uma área de cocção, um

balcão de passagem de alimentos prontos, balcão de recepção de louças sujas e Buffet. No

lactário temos a área de higienização pessoal, de preparo de alimentos (mamadeiras e sopas) e

lavagem de utensílios e uma bancada de entrega de alimentos prontos. Ainda possui uma área

de serviço externa para secagem de roupas, uma central de depósito de lixo orgânico e

reciclável e uma área de recepção e pré-lavagem de hortaliças.

● Os blocos pedagógicos estão divididos em três blocos, o bloco Creche I e II e o

bloco Creche III e pré-escola. O bloco Creche I e II possui quatro salas, duas delas com áreas

de fraldário, atividades, repouso, alimentação e solário. As outras duas salas contêm áreas de

fraldário, sanitários, atividades, repouso, alimentação e solário. O bloco Creche III e

pré-escola possuem cinco salas com áreas de atividades, repouso e solário. O bloco Creche IV

possui quatro salas, destas três possuem dois sanitários e uma sala possui área de fraldário e

repouso. Essas salas serão ocupadas pelas turmas de jardim A, maternal e berçário.

● O bloco multiuso possui dois sanitários infantis, feminino e masculino, dois

sanitários adultos e portadores de necessidades especiais, feminino e masculino, uma

biblioteca, uma sala de energia elétrica e a sala de telefonia.
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7 ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR

A Escola de Educação Infantil Sonho Meu atende crianças de quatro meses a quatro

anos e nove meses de idade, nos seguintes níveis de ensino: Berçário I e II, Maternal I e II,

Pré-Escola Nível A da Educação Infantil. Nas turmas de Berçário I e II, Maternal I e II há um

professor por turma, uma atendente e uma estagiária. Nas turmas de Jardim A há um professor

por turma.

As turmas são organizadas de acordo com a faixa etária das crianças matriculadas,

respeitando sempre a data de corte de 31 de março. Portanto, a divisão de turmas é assim

distribuída:

✔ Berçário I - de quatro meses a um ano

✔ Berçário II - de um ano e um mês a dois anos

✔ Maternal I- dois anos e um mês a três anos

✔ Maternal II - três anos e um mês a quatro anos

✔ Jardim A - quatro anos a quatro anos e onze meses

8 EQUIPE DE TRABALHO

A equipe de trabalho da EMEI Sonho Meu é composta pela equipe diretiva que é

constituída pela direção e supervisão pedagógica, que desempenham um trabalho coletivo,

dentro de suas funções específicas. A equipe é parceira, apoiadora e disposta a auxiliar nas

diferentes situações cotidianas, procurando tratar a todos com igualdade, promovendo a

participação de todos que fazem parte da equipe de trabalho, pois se acredita que é de extrema

importância ter um ambiente acolhedor, estimulador e agradável.

Ainda compõem a equipe de trabalho da escola doze professores de Educação Infantil,

três professores formados e atuantes em Língua Estrangeira Alemã, Educação Física e

Música, onze atendentes, nove estagiárias e uma monitora. A escola conta com profissionais

criativos, pesquisadores, dedicados, que estão abertos ao diálogo, sendo compreensivos,

dinâmicos, que trabalham com amor e disposição para desempenhar sua função. Além disso,

almejamos que a equipe atue de acordo com a proposta da escola, praticando a ética no

ambiente de trabalho, observando seus atos e discursos, sendo capazes de entender, perceber e
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agir respeitando as características da turma, contribuindo assim para o desenvolvimento

saudável e feliz das nossas crianças.

A escola conta ainda com uma secretária, que desempenha suas atribuições, sendo

muito prestativa, comunicativa e competente, auxiliando os funcionários e as famílias,

mantendo seu ambiente de trabalho organizado e acolhedor.

A escola possui uma equipe de limpeza e cozinha, sendo três cozinheiras e três

serventes que desempenham sua função, de forma organizada e competente, mantendo um

bom relacionamento com seus colegas e crianças.
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9 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS - APA

A Associação de Pais e Amigos da Escola Municipal de Educação Infantil Sonho Meu

de São José do Hortêncio, foi fundada em 25 de agosto de 1994. É uma associação sem fins

lucrativos, com sede e administração no Município de São José do Hortêncio, Rua 33, nº 204,

Centro, em São José do Hortêncio - RS.

A Associação tem como objetivo integrar a comunidade, o poder público, a escola e a

família, buscando o desempenho mais eficiente e autossustentável do processo educativo.

A diretoria da associação é composta pelo diretor da escola, sendo membro nato, o

presidente (pai ou responsável pela criança), vice-presidente (pai ou responsável pela criança),

secretário (professor), vice-secretário (pai ou responsável pela criança), tesoureiro (pai ou

responsável pela criança, ou atendentes e/ou professores), vice-tesoureiro (pai ou responsável

pela criança) e conselho fiscal (três pais ou responsáveis pela criança e três atendentes e/ou

professores). A duração dos mandatos é de dois anos, considerando-se formalmente

encerrados quando da eleição e posse da nova diretoria e do novo conselho fiscal, sendo

vedada mais de uma reeleição. Podem ser admitidos como associados: pais das crianças ou

responsáveis pelas crianças, professores ou funcionários da escola, pessoas da comunidade

que desejam prestar serviços à associação e a escola. A associação terá as seguintes categorias

de associados: natos, sendo os pais das crianças ou responsáveis pelas crianças, professores

ou funcionários da escola; comunitários, sendo pessoas da comunidade, que desejarem prestar

serviços à escola, poderão ser admitidas na associação quando apresentadas por um associado

nato e aprovadas pela diretoria; beneméritos, as pessoas que pertencendo ou não associação,

prestarem serviços relevantes à escola, assim consideradas pela Diretoria.

São fins da associação: proporcionar a participação da família na escola e da escola na

comunidade, conforme a legislação vigente; atuar como elemento de auxílio e

complementação da administração escolar; prover mediante contribuição social e promoções

diversas, os recursos necessários à complementação do funcionamento da Escola; colaborar

na conservação e recuperação normal do prédio e equipamentos da escola; prestar serviços à

escola em benefício dos alunos ou do processo educacional; promover o aperfeiçoamento da

formação sócio-cultural, educacional e desportiva dos seus integrantes; estimular a

transformação da escola em centro de integração e desenvolvimento comunitário; representar
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os interesses dos associados perante as autoridades constituídas, buscando entre outras

questões a melhoria das condições físicas da escola, dos seus recursos humanos e técnico-

pedagógicos.

10 CONSELHO ESCOLAR

O Conselho Escolar da EMEI Sonho Meu é um órgão colegiado, representativo da

Comunidade Escolar, de natureza consultiva, deliberativa, propositiva, mobilizadora e

fiscalizadora acerca da organização e da realização do trabalho pedagógico e administrativo

da escola, em conformidade com as políticas e diretrizes educacionais da Secretaria Municipal

de Educação, Cultura e Desporto (SMECD), observando a Constituição, a LDB, o ECA, o

Projeto Político-Pedagógico e o Regimento Escolar.

O Conselho Escolar é concebido como instrumento de gestão colegiada e de

participação da Comunidade Escolar, numa perspectiva de democratização da escola pública,

constituindo-se como órgão máximo de deliberação do estabelecimento de ensino. A

Comunidade Escolar é compreendida como o conjunto de profissionais da educação atuante

na escola, crianças devidamente matriculadas e frequentando regularmente, pais e/ou

responsáveis pelas crianças.

O Conselho Escolar envolve toda a Comunidade Escolar e tem como principal

atribuição, aprovar e acompanhar a efetivação do Projeto Político-Pedagógico da escola, eixo

de toda e qualquer ação a ser desenvolvida no estabelecimento de ensino.

O Conselho Escolar tem como objetivos, democratizar as relações de poder no interior

da escola, priorizando a representação e garantindo o poder de decisão de todos os segmentos

da Comunidade Escolar; garantir o interesse de todos, propiciando espaços de informação,

respeitando o pluralismo de ideias e o espírito democrático, e estimulando a relação entre a

administração e a comunidade, de forma a assegurar a eficiência do processo educativo;

contribuir para que a Escola alcance progressivos graus de autonomia no campo pedagógico,

administrativo e financeiro.

O Conselho Escolar é formado por representantes de todas as partes da Comunidade

Escolar, sendo como membro nato o diretor da escola, por um, dois ou três pais ou

responsáveis legais, uma ou duas crianças, um, dois ou três membros do magistério, um ou

dois funcionários.
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Os integrantes do Conselho Escolar são eleitos, por seus pares, mediante processo

eletivo direto e secreto, ou por aclamação. Têm direito a votar os pais e/ou responsável legal

pela criança, de qualquer idade, regularmente matriculado na escola; os membros do

magistério e os demais funcionários em exercício na escola, no dia da eleição.

A Comissão Eleitoral é composta pelo diretor da escola e um representante de cada

segmento que compõe a Comunidade Escolar. A Comissão Eleitoral elege seu presidente,

dentre os membros que a compõem, maiores de dezoito anos, devendo tal deliberação ser

registrada em ata, assim como os demais trabalhos pertinentes ao processo eleitoral. A

Comissão Eleitoral convoca cada segmento para eleger o(s) seu(s) representante(s) para o

Conselho Escolar, mediante edital e outras formas de divulgação, procedendo-se à eleição no

decorrer do mês de abril. O edital deve ser afixado em local visível da escola, devendo a

Comissão Eleitoral remeter aviso do edital aos pais ou responsáveis por alunos, com

antecedência mínima de quinze dias em relação ao dia da eleição. Cada segmento elabora a

ata da eleição do seu(s) representante(s), que será assinada pelos membros da Comissão

Eleitoral. Os membros do Conselho Escolar tomam posse até quinze dias após sua eleição,

para mandato de dois anos, com direito a uma reeleição.

11 MARCO REFERENCIAL

Para elaboração do Projeto Político Pedagógico foram enviadas às famílias, aos

funcionários, estagiárias, atendentes e professores da escola questionários em formato virtual,

apresentando perguntas básicas sobre o trabalho desenvolvido na instituição. Através desses

questionários proporcionou-se um dos momentos mais importantes na construção do projeto,

pois é através dele que fazemos uma profunda análise da situação atual da escola, observando-

se todas as suas dimensões: infra-estrutura física, corpo docente, trabalho pedagógico, gestão,

comunidade, qualidade da educação, etc.

A Escola de Educação Infantil é de suma importância para as famílias, pois quando os

pais foram questionados sobre qual o motivo deles terem matriculado seus filhos na escola de

educação infantil, foi possível perceber que a grande maioria optou pela matrícula em função

da escola colaborar melhorando o desenvolvimento da criança, onde ela possa socializar-se

com os demais colegas, tendo ainda uma rotina saudável e que possa ser cuidada em um lugar

seguro e confiável enquanto a família não possa estar presente, devido ao seu trabalho. A
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maioria dos pais acompanha o dia-a-dia dos filhos conversando com as atendentes,

professoras e estagiárias, mediante recados na agenda. Comparecem nas reuniões e participam

de eventos que ocorrem na escola.

No que diz respeito às atividades que a escola oferece, as famílias descreveram que as

atividades são boas, bem elaboradas e criativas. E ainda, que são de fundamental importância

para o desenvolvimento da criança, em contato com elementos da natureza, proporcionando

uma aprendizagem significativa. A maioria das famílias considera que todas as atividades

propostas têm o seu valor no desenvolvimento das crianças e as mais apontadas foram: o

cuidado e o amor que as funcionárias e professores têm pelas crianças, higiene e alimentação,

atividades em que os pais possam ajudar em casa, como leituras de histórias, momento em

família, projetos que envolvam a comunidade e família, atividades pedagógicas com as

professoras e atividades diferenciadas que a escola realiza.

Questionados sobre os progressos que já perceberam em seus filhos desde que

frequentam a escola, os pais responderam, em sua maioria, que as crianças apresentam-se

mais comunicativas e com um vocabulário mais rico, relacionam-se melhor com outras

crianças, demonstram maior independência para realizar tarefas sozinhas e demonstram

hábitos de respeito e educação.

Quando perguntados sobre o espaço físico da escola, de modo geral as famílias

consideram o espaço físico da escola muito bom, com espaços diversificados para as crianças,

que auxiliam em seu desenvolvimento. Além disso, relataram que a escola é ampla e bem

cuidada, porém trouxeram algumas questões de melhorias.

Também foram questionados a respeito de quais seriam as suas expectativas em

relação à escola, sendo que a maioria deseja que as crianças sejam felizes, acima de tudo. Que

sejam respeitadas as fases de desenvolvimento, com profissionais que estejam preparados

para lidar com cada etapa de escolarização e, tenham experiências enriquecedoras tanto

cognitivas e sociais, quanto emocionalmente. Que a criança se desenvolva, aprenda a interagir

com pessoas e com os colegas, que aprenda a respeitar ainda mais as pessoas mesmo sabendo

que não é função só dos professores ensinar isso. Que possam aprender o máximo possível,

tendo uma educação de qualidade, se desenvolvendo cada dia mais, sendo bem cuidados, que

recebam carinho e atenção. Que ao retorno das aulas sejam acolhidos e bem recebidos e os

profissionais da educação passem segurança e tenham uma boa relação tanto com as crianças

quanto com as famílias e que seja realizado um trabalho em equipe e parceria entre escola e
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família.

Finalizando o questionário proposto aos pais, foram solicitadas sugestões para que a

escola melhore cada vez mais e muitas famílias relataram que estavam satisfeitas com o que

vem sendo realizado na escola, porém sugeriram algumas melhorias futuras.

Ao analisar os questionários dos funcionários e profissionais da escola obtivemos um

número significativo de respostas. Os profissionais foram questionados sobre qual a visão da

escola e muitos relataram que a escola é acolhedora, especial e com muito potencial, que está

em constante crescimento, buscando se aperfeiçoar a cada ano e se preocupando com o

bem-estar dos seus alunos e funcionários. A escola deve ser um local para acolher as crianças

e famílias, transmitindo confiança e segurança, profissionais comprometidos com o bem-estar

e desenvolvimento das crianças. Espaço onde as crianças podem vivenciar várias

experiências, desenvolvendo suas habilidades tanto motoras, psíquicas e intelectuais. Quanto

ao relacionamento com os colegas, relataram que no geral o relacionamento entre os

profissionais da escola é muito bom e que se ajudam mutuamente sempre que necessário.

Acredita-se que todos são iguais, independente de sua função dentro do ambiente escolar, pois

cada um tem um papel importante na área em que atua, assim contribuindo para o crescimento

e desenvolvimento da escola. Ressaltando que a escola possui profissionais dedicados e

comprometidos com a educação. O diálogo e a colaboração estão e precisam estar presentes

no dia-a-dia do ambiente escolar. Quanto à relação família e escola, o grupo acredita que essa

relação precisa ser vista como uma parceria, sendo necessário que as famílias sejam mais

participativas. Sendo assim para um melhor desenvolvimento da criança, e para que possamos

promover trocas, um trabalho em conjunto se torna mais significativo quando esse vínculo da

família e escola é maior.

Perguntadas ainda sobre qual a visão da proposta pedagógica da escola, os

profissionais responderam que de um modo geral, está classificada como boa, pois ela visa o

desenvolvimento integral das crianças. Porém, ainda se percebe a importância de debater,

aprimorar e definir alguns assuntos relacionados à educação, como o que deve ser trabalhado,

como deve ser trabalhado, etc.

Interrogados a pensar em que ser humano queremos formar, esperam formar seres

humanos com várias habilidades e competências, das quais se destacam: pessoas de bem,

autônomas, empáticas, reflexivas, críticas, resilientes, entre outros. Pensando ainda na função

da escola na sociedade em que ela está inserida, anseiam que a escola precisa proporcionar
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experiências, para que a criança se torne protagonista do seu processo de aprendizagem,

buscando em suas ações o desenvolvimento integral e saudável. Construindo valores junto

com as crianças, respeitando suas especificidades, pois cada uma possui uma bagagem.

Quando questionados sobre a diferença entre cuidar e educar e de quem seria essa

função, responderam que haveria sim diferença, porém estão correlacionados. Ambas são

função tanto da escola quanto da família. Elas visam o desenvolvimento integral das crianças

e precisam estar presentes em todas as ações que acontecem na escola.

Perguntadas sobre as suas dificuldades no cotidiano escolar, responderam que

encontram algumas dificuldades como a infraestrutura da escola, que em alguns momentos da

rotina escolar precisaria ter mais funcionários para auxiliar, mais participação e aproximação

das famílias com a escola, também que o grupo tivesse mais colaboração no ambiente escolar,

tendo mais empatia muitas vezes. Quanto à direção da escola, o grupo espera que a equipe

diretiva seja aberta ao diálogo, promovendo a escuta e comunicação com o grupo,

compreendendo e ouvindo sugestões. Promova a motivação e união na equipe, bem como

apoie e acolha a todos.

A escola busca um comprometimento com uma educação onde a criança se sinta bem

e com perspectiva para um futuro promissor, oportunizada através de um trabalho

interdisciplinar. Ela é um lugar transformador e acolhedor onde possam ser desenvolvidas e

aperfeiçoadas as capacidade de todos que dela participam, cultivando o respeito mútuo,

fraternidade e honestidade como princípios para uma vida plena e feliz.

12 DIRETRIZES PEDAGÓGICAS

12.1 MISSÃO

A Escola, por sua vez, tem um papel importante na formação da sociedade e dos

cidadãos que nela estão interligados. A escola desempenha um papel fundamental, realizando

um trabalho significativo direcionado ao ser, tendo em vista a sua preocupação com a

formação integral do ser humano.

Portanto, nossa missão é promover um ambiente acolhedor e que estimule o

desenvolvimento integral da criança, por meio de vivências e experiências significativas.

Além de contribuir para formação da sua autonomia e na construção de valores éticos,
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tornando-as cidadãos críticos, tendo seus direitos assegurados. Proporcionar o

desenvolvimento da criança respeitando suas individualidades, promovendo uma educação de

qualidade, estruturada nas vivências, experiências, no cuidar, educar, interagir e brincar, assim

construindo sua visão de mundo, juntamente com as suas aprendizagens.

12.2 VISÃO

Cientes de que somos seres em constante evolução, somos capazes de aprender e

desenvolver novas habilidades e competências. Visamos deste modo, por meio das interações

e brincadeiras, instigar e instruir a criança em seus primeiros passos rumo ao conhecimento, e

sua inserção na sociedade enquanto ser crítico e pensante.

Enquanto escola de educação infantil nossa visão é de que a escola seja um lugar

acolhedor, estimulador, lúdico, que desenvolva as potencialidades das crianças, expandindo

seus conhecimentos, despertando a curiosidade, visando o bem estar das crianças e

promovendo práticas pedagógicas apropriadas para cada faixa etária.

A escola empenha-se para realizar um trabalho de maneira eficaz, segura e

responsável, respeitando nossa comunidade escolar e promovendo uma educação de

qualidade.

12.3 FILOSOFIA

A filosofia da EMEI Sonho Meu tem por finalidade desenvolver na criança valores e

potencialidades nos aspectos físico, intelectual, psicológico e social. Possibilitar à criança o

conhecimento e a exploração do meio em que vive, facilitando a compreensão de sua inserção

em uma sociedade. Portanto, a escola busca formar cidadãos com autonomia que possam

exercer ações coerentes e capazes de gerar mudanças positivas na comunidade em que vivem.

Além disso, valoriza a interação e o cuidado afetivo de forma que a criança se sinta bem e

acolhida em seu ambiente escolar, já que este favorece o desenvolvimento pleno da criança.

Despertar a criatividade e respeitar a individualidade, construindo assim conhecimentos

necessários para a vida.

Temos como base os seis direitos de aprendizagem propostos pela Base Nacional
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Comum Curricular (BRASIL, 2018): “Brincar, conviver, participar, explorar, expressar,

conhecer-se”, como também os cinco Campos de Experiência: “O eu, o outro e o nós”,

“Corpo, gestos e movimento”, “Traços, sons, cores e formas”, “Escuta, fala, pensamento e

imaginação”, “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”.

Sendo assim, a escola proporciona momentos significativos de aprendizagem dentro

das ações cotidianas de maneira que todos sejam respeitados e valorizados, afinal, cada

criança única carrega consigo traços de sua cultura.

12.4 PRINCÍPIOS

A escola deve e respeita os princípios éticos, políticos e estéticos, conforme as

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEIs) (BRASIL, 2010):

● Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem

comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades.

● Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem

democrática.

● Estéticos: sensibilidade, criatividade, ludicidade e da liberdade de expressão nas

diferentes manifestações artísticas e culturais. (BRASIL, 2010, p.16). A partir desses

princípios proporcionam a formação integral da criança, desenvolvendo sua

aprendizagem em todos esses aspectos.

12.5 VALORES

Nossos valores mostram, acima de tudo, que aqui buscamos a essência humana e o

resgate daquilo que julgamos ser essencial para a sobrevivência de qualquer ser humano: a

formação de seu caráter, que está diretamente ligado aos valores vivenciados e aos sentidos

construídos desde os primeiros anos de vida.

Sendo assim desejamos que a escola transmita valores como respeito, empatia,

solidariedade, ética, cooperação, profissionalismo, humildade, sinceridade, liberdade,

compromisso, integridade, sustentabilidade, justiça, cooperação, inteligência emocional.
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13 CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS

13.1 EDUCAÇÃO INFANTIL

A Educação Infantil é um direito da criança com idade entre zero e cinco anos.

Ministrada em estabelecimentos educativos divididos nas modalidades de creches e

pré-escolas. Uma etapa muito importante no desenvolvimento das crianças, cada uma possui

suas características próprias, particularidades e objetivos distintos.

Nesta faixa etária devem-se propor experiências que integram os diferentes campos de

experiência, desafiando as crianças a construírem sua autonomia, provocadas a criarem

atitudes de cooperação e responsabilidade.

Podemos definir essa primeira etapa da Educação Básica como um complemento da

educação familiar, oportunizando às crianças atividades lúdicas, brincadeiras e jogos

estimulando o desenvolvimento físico, motor, cognitivo, social, psicológico, emocional, além

de incentivar a exploração, as descobertas, a experimentação, a imaginação e a criatividade.

Com isso as crianças vão conhecendo o seu corpo, percebendo os seus limites e dos outros,

também aprendendo diferentes linguagens tanto verbais como corporais para se comunicar.

É primordial que a escola acolha as vivências dessa criança de acordo com o seu

ambiente familiar e sua cultura, assim sendo articulada com as propostas pedagógicas, de

forma que seu universo de experiências seja ampliado. Respeitando, interpretando e

compreendendo seus limites, dificuldades e facilidades que possuem na aprendizagem e

convivência com seus colegas e professores.

13.2 CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

O termo currículo vem do latim curriculum que significa “percurso”. Segundo o Art.

26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB):

Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem
ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em
cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos
educandos. (BRASIL,1996, p. 9).
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Quando se pensa na construção de um currículo para a Educação Infantil, deve-se

levar em consideração a construção de um sujeito social e histórico em um espaço que

possibilite a integração entre os diferentes aspectos do desenvolvimento humano.

O brincar e as diferentes linguagens utilizadas e se tornam ferramentas indispensáveis

na composição curricular, pois é através da brincadeira e das diferentes expressões (corporal,

musical, oral), que a criança expressa suas emoções, pensamentos, sentimentos, desejos e suas

necessidades. É, portanto, nesse momento que a criança começa a compreender e ser

compreendida.

Em concordância, o processo de ensino e aprendizagem deve ocorrer por meio do

brincar e das interações entre as crianças, bem como, entre professor e criança. Sendo assim, é

necessário proporcionar às crianças vivências e experiências prazerosas que fortaleçam o seu

desenvolvimento e a sua aprendizagem. Além de, garantir ainda desafios e situações

significativas que contribuam para seu desenvolvimento integral enquanto sujeito, levando em

conta sempre as especificidades de cada criança. Além de levar em consideração, os interesses

e necessidades das crianças e a progressão das habilidades a serem trabalhadas, sendo preciso

ter intencionalidade educativa nas práticas pedagógicas. Assim, conforme a Base Nacional

Comum Curricular,

Essa intencionalidade consiste na organização e proposição, pelo educador, de
experiências que permitam às crianças conhecer a si e ao outro e de conhecer e
compreender as relações com a natureza, com a cultura e com a produção científica,
que se traduzem nas práticas de cuidados pessoais (alimentar-se, vestir-se,
higienizar-se), nas brincadeiras, nas experimentações com materiais variados, na
aproximação com a literatura e no encontro com as pessoas. (BRASIL, 2018, p. 39)

Portanto, o currículo na educação infantil deve levar em conta as fases do

desenvolvimento da criança, respeitando suas particularidades. Além disso, o currículo deve

ser elaborado, priorizando os interesses e as necessidades das crianças, bem como,

promovendo experiências e vivências que estimulem as habilidades e competências das

mesmas.

Ainda se tratando do currículo na educação infantil, além dos direitos de aprendizagem

e as competências descritas na BNCC, ela também traz cinco campos de experiência, a partir

dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. A definição dos

campos de experiência tem por base o que dispõem as Diretrizes Curriculares Nacionais para

a educação infantil no que se refere aos saberes e conhecimentos fundamentais a serem
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proporcionados às crianças, associados às suas experiências. Assim, os campos de

experiências estão organizados da seguinte forma: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e

movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação.

Na BNCC, a educação infantil está organizada em três grupos por faixa etária, de

acordo com as possibilidades de aprendizagem e as características de desenvolvimento das

crianças, sendo assim distribuído:

Creche:

▪ Bebês (zero a um ano e seis meses)

▪ Crianças bem pequenas (um ano e sete meses a três anos e onze

meses)

Pré-escola:

▪ Crianças pequenas (quatro anos a cinco anos e onze meses)

No entanto, essa organização não deve ser considerada de forma rígida, uma vez que

as crianças possuem diferentes ritmos de aprendizagem e desenvolvimento que devem ser

observadas na prática pedagógica.

Diante desse contexto, nossa escola reitera a importância dos conceitos citados e de

práticas pedagógicas que contemplem o desemparedamento, com vistas ao desenvolvimento

integral, de acordo com os direitos de aprendizagens e ainda as competências descritas na

BNCC. É importante registrar que além das atividades realizadas pelos professores das

turmas, contamos no currículo com aulas específicas como educação física, música e língua

alemã, todas realizadas por profissionais formados na área.
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13.3 CRIANÇAS E INFÂNCIAS

O presente texto traz um olhar voltado ao que se refere às crianças e as infâncias.

Constatamos que a forma de compreender a criança e a infância tem passado por grandes

transformações, tanto na literatura quanto em documentos oficiais do Ministério da Educação

e Cultura - MEC.

Historicamente a concepção de criança vem se construindo e resultando em mudanças

ao longo dos tempos, ou seja, não se apresenta de forma única ou singular, nem mesmo dentro

da mesma sociedade ou época. Dessa forma, em uma mesma cidade, por exemplo, podem

existir diferentes maneiras de ponderar as crianças dependendo do seu grupo étnico, classe

social a qual pertencem. Existe uma gama variada de contextos pelos quais cada criança se

insere. Ou seja, cada cotidiano e realidade diferem-se, algumas crianças vivem em precárias

condições de vida e até são submetidas ao trabalho infantil. Quanto outras são protegidas,

recebendo os cuidados necessários ao seu desenvolvimento. O que revela grandes

desigualdades sociais presentes no cotidiano. Como todo ser humano a criança, é um sujeito

social e histórico, que faz parte de uma organização familiar que está inserida em determinada

sociedade e cultura e em um momento histórico.

A criança tem na família, seja biológica ou não, seu ponto de referência. Uma de suas

características próprias é denominada como seres que sentem e pensam o mundo do seu

próprio jeito. E é nas interações com outras pessoas, adultos e crianças, que vão criando esse

modo de compreender o mundo em que estão inseridas. E expressam muitas das suas

vivências, seus desejos, angústias, medos, entre outros, por meio das suas brincadeiras. As

crianças vão se construindo e criando a sua identidade e por isso passam por momentos de

significação e ressignificação. Brinca, imagina, deseja, fantasia, aprende, experimenta,

observa, questiona e constrói sentidos sobre a sociedade, produzindo culturas. Não podemos

negar que há algumas características comuns de ser das crianças, mas elas permanecem únicas

em suas diferenças e individualidades.

Já as concepções sobre infância, só surgem a partir do século XVIII onde as crianças

começaram a ser reconhecidas em suas particularidades. Antes disso, as crianças eram vistas

como adultos em miniatura, dessa forma não havia nenhum tratamento diferenciado para essa

fase da vida. Tudo era tratado de igual para todos, sendo criança ou não. E com o passar dos
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anos foi-se separando as crianças dos adultos. Então foram criados os direitos das crianças e

foram sendo cada vez mais fortes.

Nos dias atuais destaca-se como a primeira concepção, em que vê a infância como

uma etapa da vida ou uma fase. É um momento de transição da criança para a vida adulta, um

período da vida onde todos os seres humanos passam.

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), considera-se infância como o

período de vida de todo indivíduo com até dezoito anos sendo crianças, com doze anos

incompletos, enquanto que entre os doze e dezoito anos encontra-se a adolescência.

A criação do Conselho da Criança e do Adolescente foi um marco no que diz respeito

ao reconhecimento e valorização da infância por parte das políticas públicas. Segundo o ECA,

os principais direitos das crianças são:

● Ter uma educação de boa qualidade;

● Ter acesso à cultura e aos meios de comunicação e informação;

● Poder brincar com outras crianças da mesma idade;

● Não ser obrigado a trabalhar como adulto;

● Ter uma boa alimentação que dê ao organismo todos os nutrientes que

precisam para crescer com saúde e energia;

● Receber assistência médica gratuita nos hospitais públicos sempre que

precisarem de atendimento;

● Ser livre para ir e vir, conviver em sociedade e expressar ideias e sentimentos;

● Ter a proteção de uma família seja ela natural ou adotiva, ou de um lar

oferecido pelo Estado se, por infelicidade, perderem os pais e parentes mais próximos;

● Não sofrer agressões físicas ou psicológicas por parte daqueles que são

encarregados da proteção e educação ou de qualquer outro adulto;

● Ser beneficiada por direitos, sem nenhuma discriminação por raça, cor,

sexo, língua, religião, país de origem, classe social ou riqueza e toda criança do mundo

deve ter seus direitos respeitados;

● Ter desde o dia em que nasce um nome e uma nacionalidade, ou seja, ser

cidadão de um país.
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13.4 INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS

As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil têm

como eixos norteadores as interações e a brincadeira que devem garantir às crianças

aprendizagens significativas a serem (re) produzidas e (re) inventadas, de maneira simbólica e

em diversas situações, organizada e potencializada por meio do planejamento docente.

Garantindo ainda experiências que promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da

ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais e que favoreçam a relação das

crianças com as diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e

formas de expressão.

As interações e brincadeiras são trabalhadas conjuntamente e são muito importantes

para o desenvolvimento da criança, pois promovem a troca de experiências e conhecimentos

fundamentais na construção de aprendizagens significativas no ambiente escolar. Na educação

infantil essa interação ocorre por meio de brincadeiras lúdicas, momentos de faz de conta,

jogos com regras, rodas cantadas, contação de histórias, entre outros.

Enquanto brincam, as crianças ampliam sua capacidade corporal, sua consciência do

outro, a reconhecer a si mesmo como um ser social e desenvolvem a percepção dos espaços

interno e externo que as cercam e de como podem explorá-los. É por meio desse momento de

entretenimento e interação que surgem situações desafiadoras, as quais as crianças fazem de

tudo para superá-las, proporcionando a socialização, a interação e o desenvolvimento de

habilidades e competências.

13.5 CUIDAR E EDUCAR

O termo educar está ligado ao desenvolvimento pleno da personalidade de um

indivíduo. Este, por sua vez, necessita ser estimulado e instruído, a fim de que seja capaz de

criar uma visão de mundo em que possa ter a sensibilidade e empatia de interação,

socialização e responsabilidade com tudo aquilo que está à sua volta. Já o termo ensinar, está

ligado diretamente com o processo de aprendizagem do indivíduo, que por sua vez, necessita

ser instigado, guiado e despertado para o conhecimento. Ensinar envolve intenção, objetivos e

resultados.
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De acordo com o RCG, o currículo da educação infantil deve ser organizado a partir

da indissociabilidade entre o cuidar e o educar, compreendendo o cuidado para além dos

aspectos físicos, integrando-se às ações educativas, as quais devem garantir os direitos e os

interesses de aprendizagem das crianças. Portanto, o cuidar e educar estão intimamente

relacionados, não há como cuidar sem educar, nem educar sem cuidar no cotidiano vivido na

escola da infância.

O educar e o cuidar, na educação infantil, andam juntos, pois o educar, nesta faixa

etária, necessita do cuidado, carinho e atenção, para que assim, a criança consiga se

desenvolver da melhor forma possível.

Cuidar e educar envolve estudo, dedicação, cooperação, cumplicidade e,

principalmente, amor de todos os responsáveis pelo processo, que se mostra dinâmico e em

constante evolução.

O cuidar e o educar devem estar presentes no cotidiano da Educação Infantil, pois

estão envolvidos em todos os momentos vivenciados pelas crianças. Toda forma de educação

implica em um cuidado e, ao cuidar, o professor também está educando. Educar vai além de

cuidar. Assim, o cuidar e o educar proporcionam às crianças construções de hábitos e

vivências, ajudando na formação das suas identidades, sendo possível com isso, que as

crianças estabeleçam relações com o que está a sua volta.

O papel do educador, ao cuidar e educar, é exercer sua função pedagógica de forma

consciente, respeitando a cultura e diversidade de cada criança. Estando ciente da importância

do desenvolvimento cognitivo das crianças, mas também atento às necessidades básicas de

cuidados que estas crianças possuem e exigem nesta faixa etária.

13.6 DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Em se tratando de diversidade/diferenças, referimo-nos aos aspectos físico,

psicológico, comportamental, social, econômico, cultural, étnico, religioso, dentre muitos

outros, para que haja a inclusão. Entende-se que é necessária a compreensão da diversidade,

no sistema de ensino, independentemente de cor, classe social e condições físicas e

psicológicas, o respeito pela diversidade e acolhimento às necessidades individuais, promove

a igualdade e oportunidade. Incluir demanda um esforço coletivo, para uma adequação da

escola, equiparação das oportunidades de desenvolvimento, bem como de qualidade de vida e
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respeito pela individualidade.

No contexto da Educação Infantil, incluir é pensar na diversidade, com igualdade de

oportunidades e a valorização das diferenças humanas, é ver cada criança como um ser único,

em suas características peculiares, necessidades, história de vida e contexto social/familiar,

contemplando, assim, a diversidade.

A escola deve proporcionar um ambiente que acolha a diversidade para que as crianças

e as famílias sintam-se apoiadas e respeitadas. Essa diversidade se refere também às crianças

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

atividades precisam ser pensadas de forma a proporcionar a participação de todos, de forma

cooperativa e colaborativa. Os espaços físicos das escolas também precisam ser planejados ou

adaptados, eliminando barreiras que impeçam a criança com deficiência de estar inserida em

todos os ambientes da escola. Cabe aos professores visar o desenvolvimento de cada aluno,

promovendo diferentes experiências, apresentando essa diversidade como algo positivo, do

cotidiano, é uma forma de mostrar aos pequenos que a diferença é o que nos caracteriza como

únicos, que todos têm direito ao seu espaço individual, mesmo dentro de um coletivo.

No contexto da valorização da diversidade e da inclusão, se assegura que todos

possam compartilhar espaços de aprendizagem, de interação e de cooperação, no qual

educadores promovam a integração entre os alunos com desenvolvimento padrão e os que

apresentam maneiras diferentes de aprendizado, onde possam aprender a conviver com essas

semelhanças e diferenças, assim aprendendo a respeitar e valorizar as diferenças, sabendo

respeitar mais uns aos outros.

Nessa perspectiva, em 2015, foi lançada a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), Lei n. 13.146 (BRASIL, 2015), que visa

assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades

fundamentais à pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e da cidadania. Sendo

assim, a escola não deve apenas pensar no acesso da criança à instituição de ensino, mas sim

garantir condições de permanência dela na escola. Isso inclui adaptações físicas, curriculares,

a clareza da intencionalidade pedagógica com cada criança que possui uma deficiência

específica, além de envolver a comunidade escolar no processo de educação inclusiva, pois

este processo só acontecerá com sucesso a partir do envolvimento e participação de todos.

Por fim, é importante ressaltar que o município conta com serviço de apoio de reforço

escolar especializado e sala de recursos multifuncionais para alunos com necessidades
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específicas ou deficiência, que é oferecido na Escola Municipal São José para todas as

crianças matriculadas na rede municipal de ensino.

13.7 ADAPTAÇÃO

Conforme o Dicionário Aurélio a adaptação é um processo pelo qual o sujeito sofre

uma conversão em sua estrutura ou em seus hábitos, de maneira que este se ajuste às

condições de um novo ambiente. Se levarmos em conta o termo biológico da palavra

adaptação, Novaes (1975) explica que esta faz alusão às transformações morfológicas e

fisiológicas das pessoas dentro do grupo em que convivem.

Em uma escola de educação infantil a adaptação requer que as crianças convivam em

uma instituição em que precisam interagir e socializar, tanto com os colegas quanto com os

profissionais da mesma. Novaes (1975) explica que a socialização é a habilidade de conseguir

viver e se ajustar a uma equipe com comportamentos apropriados ao ambiente, ocorrendo

significativas interações.

Independente da idade, toda a criança passa por um período de adaptação. A mais

importante, acontece durante o ingresso na educação infantil, onde a criança ou o bebê tem o

primeiro contato com um novo ambiente, novas pessoas e uma nova rotina. Ou seja, é o

momento de inserção dos pequenos à vida em comunidade. Abeleira (2008) fundamenta que

ao ingressar nas instituições infantis as crianças devem receber ajuda e proteção de um adulto

durante este período. Sendo assim, segundo a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL,

2018, p. 36),

vem se consolidando, na Educação Infantil, a concepção que vincula educar e cuidar,
entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo. Nesse
contexto, as creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos
construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua comunidade,
e articulá-los em suas propostas pedagógicas, têm o objetivo de ampliar o universo
de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e
consolidando novas aprendizagens [...].

Com isso, esse período é de extrema importância para a aprendizagem e o

desenvolvimento das crianças e, além disso, exige muitos cuidados, carinho e afeto. Pois, a

partir dessa adaptação, elas vão criando e fortalecendo vínculos, sentindo-se pertencentes a

esse novo espaço no qual foram inseridas, passam a interagir e explorar o novo ambiente com

confiança e autonomia.
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O processo de adaptação deve ocorrer de maneira gradual, para que não ocorra um

choque na rotina do bebê/da criança. Sendo assim, em nossa escola a adaptação ocorre

primeiramente com entrevistas realizadas pelas professoras e demais educadoras que atuam na

turma com os responsáveis pela criança. Trata-se de um momento favorável para conhecer a

criança, sua rotina, preferências e seu contexto. Após as entrevistas, a escola organiza a

adaptação, com um horário reduzido nos dois primeiros dias, intercalando os turnos e vai

ampliando no decorrer dos dias, gradativamente, até que o bebê/a criança esteja confortável e

seguro nesse novo ambiente, respeitando sempre o tempo de cada um.

Por fim, é importante pontuar que além de acolher a criança é fundamental acolher

também os seus pais, deixá-los tranquilos e a par da rotina da escola, mostrando a eles que

durante os primeiros dias é normal que haja choro por parte da criança, sendo esta uma

maneira de expressar seu desconforto em ser deixado num ambiente até o momento

desconhecido.

13.8 CONTEXTOS FAMILIARES

A família representa a união entre pessoas que possuem laços sanguíneos, de

convivência e baseado no afeto. Os pais são os principais responsáveis pela educação dos

filhos, tanto escolar, quanto familiar, é dever da família conduzir a criança para uma vida que

tenha melhorias, para que isso de fato possa acontecer é necessária à participação da família

em todas as etapas do desenvolvimento da vida da criança. Quando a família é unida e

participativa no desenvolvimento da criança, o retorno será gratificante, a criança se sentirá

segura e terá um bom desempenho escolar. É de suma importância que se crie laços entre

escola e família, para que juntos possam formar cidadãos responsáveis, comprometidos e

preparados para enfrentar os obstáculos da vida e viver em sociedade.

É cada vez mais comum a não participação familiar na vida escolar das crianças, e esta

falta acontece por vários motivos, sejam eles por falta de interesse, falta de tempo ou por falta

de projetos ofertados pela escola no qual ambos possam criar elos. A educação não é

responsabilidade plena da escola, familiares e pais são a principal base educacional das

crianças. A parceria escola-família exerce uma enorme importância na formação da criança. A

relação de afetividade que existe na família é de grande importância para o desenvolvimento

da aprendizagem de uma criança, principalmente quando a mesma tem dificuldade de
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aprender. A família tem o dever de acompanhar o desempenho escolar da criança, observando

diariamente suas dificuldades e avanços, estimulando-a para que possa se desenvolver cada

vez mais.

Os pais devem participar ativamente no desenvolvimento dos seus filhos e também no

funcionamento e andamento da escola. A escola precisa estar preparada para receber as

famílias, de modo que ambas possam criar relações de respeito e companheirismo em prol da

educação da criança. O papel que a família exerce na vida da criança é de grande relevância

para seu desenvolvimento escolar. Esta parceria entre família e escola vai depender da relação

e da proposta da escola para inserir a família no ambiente escolar.

A construção do PPP da escola é muito propícia para proporcionar a aproximação

entre escola e família, incentivando a participação, para que entendam a proposta e se sintam

membros da escola, firmando compromisso na educação da criança. Os pais devem ter um

contato mais próximo com os professores, não somente em reuniões e datas comemorativas,

mas em todos os momentos que possam participar ativamente, contribuindo com a escola no

processo de aprendizagem da criança. A maioria dos pais é ciente de seu papel e de sua

responsabilidade, porém muitos têm dificuldade e não assumem este papel. Nos dias atuais, a

parceria entre escola e família é indiscutível, pois, é através da interação desse trabalho em

conjunto, que temos como objetivo o desenvolvimento da aprendizagem da criança, os quais

contribuirão de forma integral no desenvolvimento da criança.

A convivência familiar precisa satisfazer as necessidades básicas a um ser humano,

afeto, apego, desapego, segurança, disciplina, aprendizagem, diálogo, dentre outras. É nessa

via que a criança estrutura a mais importante forma de aprendizagem, isto é, a capacidade de

se relacionar. Os pais devem estimular, motivar, valorizar, ensinar, conversar e prestigiar seus

filhos. Percebe-se que os pais que participam ativamente da educação dos filhos, de modo

geral tem resultados satisfatórios no desenvolvimento dos mesmos. Quando a criança se sente

ouvida e apoiada, se sente mais confiante para aprender e aproveitar as oportunidades que a

escola promove. Os ganhos a todas as partes envolvidas,criança, família e escola, são

nitidamente perceptíveis.

13.9 METODOLOGIA DE ENSINO

As DCNEI (BRASIL, 2010) e a BNCC (BRASIL, 2018) indicam que as interações e a
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brincadeira devem estar no centro das práticas educativas desenvolvidas nas escolas da

infância, o que significa considerar e valorizar as ações dos bebês e das crianças bem

pequenas e articulá-las às propostas planejadas pelo professor. Entende-se que a

aprendizagem se dá pela experiência e não pela transmissão de informação.

A metodologia de ensino da nossa escola é pensada nos interesses, possibilidades e

necessidades das crianças, para que construam e desenvolvam sua identidade e autonomia.

Ensinamos e planejamos a partir da realidade da criança, através de projetos pedagógicos,

pois é preciso pensar no ambiente em qual ela está inserida. Fazemos isso de forma lúdica e

prazerosa para a criança, proporcionando momentos de experiências, através de interações,

brincadeiras e vivências, instigando a curiosidade, por meio de explorações e saídas de

campo. Além de proporcionar contações de histórias, rodas cantadas e apreciação de músicas,

produções artísticas e desenhos livres utilizando diferentes técnicas, exploração dos elementos

da natureza, recortes e colagens, contar e quantificar, jogos de regras e brincadeiras lúdicas

nos diferentes espaços da escola.

Considerando o momento que estamos vivenciando devido à pandemia do

Coronavírus, muitas foram às adaptações a serem feitas. Por conta do cenário restritivo

imposto pelo contexto, diferentes cenários de ensino tiveram de ser organizados. Nesse

sentido, atualmente possuímos momentos de ensino totalmente remoto e outros momentos, de

ensino híbrido. O ensino híbrido trata-se de uma modalidade de ensino que combina práticas

presenciais e remotas, por meio do uso de ferramentas digitais.

Portanto, com as crianças estando em casa, o acesso à tecnologia se tornou uma

alternativa para dar continuidade à educação e assim não prejudicando o aprendizado dos

pequenos. Claro que as crianças da educação infantil necessitam de uma atenção especial para

implementação do ensino híbrido, pois as tecnologias utilizadas requerem maior supervisão e

orientação por parte dos educadores e familiares. Por outro lado, o uso das tecnologias atende

às diretrizes e competências da BNCC, como a inserção ao uso dos recursos tecnológicos na

rotina escolar, além do desenvolvimento de habilidades socioemocionais como a proatividade,

a autonomia, a cooperação e a comunicação.

Diante da proposta do ensino híbrido cabe à escola e aos educadores buscar atividades

que façam sentido para os alunos, dentro da realidade e dos anseios de aprendizagem daquela

comunidade.
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13.10 AVALIAÇÃO

A avaliação na educação infantil tem como foco do processo avaliativo as próprias

crianças, a partir da concepção de que avaliar é acompanhar e registrar a aprendizagem e o

desenvolvimento das crianças dos contextos nos quais elas estão inseridas, a partir de um

olhar teórico-reflexivo sobre as manifestações sucessivas e gradativas das crianças,

respeitando as individualidades.

Realizar a avaliação das crianças nessa fase é de extrema importância, já que, por meio

dela, é possível compreender e observar o desempenho e desenvolvimento emocional e

cognitivo de cada criança. Avaliar na educação infantil é pensar nas crianças como sujeitos

que são capazes de produzir conhecimento.

A avaliação é um processo diário, que acontece de forma processual, ou seja, que

envolve a observação sistemática e crítica de cada criança. A avaliação abrange um conjunto

de ações que auxiliam o professor a refletir sobre as condições da aprendizagem oferecidas e

ajustar suas práticas às necessidades colocadas pelas crianças. Portanto, tem objetivos de

diagnóstico e não de promoção ou retenção, para a redefinição das estratégias metodológicas

utilizadas com as crianças. É um elemento indissociável do processo educativo que possibilita

ao professor definir critérios para planejar as atividades e criar situações que gerem avanços

na aprendizagem das crianças. Tem como função acompanhar, orientar, regular e redirecionar

esse processo como um todo. É papel de cada instituição definir o processo de avaliação e o

modo de acompanhamento da trajetória da criança e consequentemente da parte pedagógica

que com ela é realizada.

A avaliação deve ser constante, tudo deve ser avaliado, acompanhando o

desenvolvimento da criança a partir de uma intensa observação. De acordo com Barbosa e

Horn (2008, p.103),

[...] O acompanhamento das aprendizagens precisa ser realizado constante e
sistematicamente. Para isso, precisamos utilizar diferentes tipos de instrumentos de
observação, registro e análise. A multiplicidade de instrumentos de registro ajuda no
processo de detalhamento e na criação de pontos de vista diferenciados.

É essencial que além da observação se tenha uma forma de registro, sendo ela através

de atividades, fichas de acompanhamento, fotografias, vídeos. Além disso, é muito importante
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o diálogo com a família.

Portanto, na educação infantil, a avaliação se efetiva pela necessidade de se criar

procedimentos de acompanhamento e registro das aprendizagens e do desenvolvimento das

crianças, conforme estabelecido nas DCNEI (BRASIL, 2010), de modo a garantir:

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 creche, pré-escola e
transição pré-escola, ensino fundamental); 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 são tidos como formas de documentar todo o processo, sendo

constitutivos da ação educativa. O processo avaliativo precisa buscar a articulação com as

famílias e assegurar documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da

instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança.

Ainda, com o intuito de que as famílias acompanhem e participem dos processos educativos

das crianças junto aos educadores, realizando trocas e apontando caminhos para novas

estratégias e ações.

Sabendo da importância da utilização dos diferentes tipos de registros, a escola utiliza

diversos instrumentos como: relatórios escritos, fotos, vídeos, gráficos, produções individuais

e coletivas e registros sobre as diferentes fases da criança para observar o seu

desenvolvimento e, se necessário, auxiliar na resolução de dificuldades em seu processo de

ensino e aprendizagem.

Ao final de cada semestre é elaborado um parecer descritivo da criança, onde constam

as aprendizagens e habilidades desenvolvidas e as que ainda faltam desenvolver.

A documentação das avaliações realizadas para serem entregues aos pais para

acompanharem o desenvolvimento de cada etapa/fase da criança, são registradas através de

um portfólio, no qual constam o parecer descritivo, os registros de atividades dirigidas

individuais ou em grupos, como também mini-histórias, nas quais além do registro fotográfico

são narradas as experiências vividas por cada criança.

Shores e Grace (2001, p.43) definem portfólio como “uma coleção de itens que revela,

conforme o tempo passa, os diferentes aspectos do crescimento e do desenvolvimento de cada
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educando”.

Mini-histórias são breves relatos acompanhados de sequência de imagens que abordam

questões extremamente necessárias como autonomia, comunicação e o saber-fazer das

crianças. O compartilhamento dessas mini-histórias é um poderoso meio para (inter)

comunicar experiências, a fim de narrar uma criança que atua, aprende através da curiosidade

e da relação com o mundo.

Semestralmente é realizada a entrega do portfólio para a família, onde os professores

dialogam com as famílias, para juntos conhecerem o trabalho realizado em sala de aula.

Quando constatada a necessidade de um acompanhamento e ou avaliação

especializada encaminha-se o aluno para um profissional de área específica como:

fonoaudiólogo, psicólogos, que são os mais comuns a serem encaminhados.

13.11 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

A formação continuada de cada professor e dos demais profissionais da educação é um

aspecto muito importante a ser considerado, pois ao acolher essa área, assume-se o

compromisso de ser um eterno estudante, de acompanhar as transformações do mundo

contemporâneo e de estar aberto para renovar o fazer pedagógico. Essa formação também

acontece no dia a dia da escola, a partir das experiências e da prática educativa. Para isso,

compreende-se o professor como um sujeito reflexivo, crítico e investigador de sua própria

prática, pensando em estratégias e redimensionando sua ação pedagógica quando necessário.

Ser professor atualmente exige

[...] mais do que um conjunto de habilidades cognitivas, sobretudo se ainda for
considerada a lógica própria do mundo digital e das mídias em geral, o que
pressupõe a aprender a lidar com os nativos digitais. Além disso, lhe é exigida como
pré-requisito para o exercício da docência, a capacidade de trabalhar
cooperativamente, em equipe, e de compreender, interpretar e aplicar a linguagem e
os instrumentos produzidos ao longo da evolução tecnológica, econômica e
organizativa. (BRASIL, 2013, p.59).

Nesse sentido, a formação continuada se faz necessária para renovar as práticas

pedagógicas e das metodologias utilizadas com as crianças, com vista ao desenvolvimento de

uma aprendizagem significativa.

Diante do exposto, salienta-se que o município promove todo semestre letivo, um

programa de formação aos docentes, atendentes, monitores de educação e demais
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profissionais da educação, a partir de temas de interesse ou de necessidades que surgem da

realidade escolar.

Além disso, ainda ocorrem reuniões pedagógicas semanalmente na escola em que

todos os profissionais da educação participam, sendo coordenadas pela equipe diretiva e

equipe pedagógica da Secretaria de Educação. São momentos que contribuem para o

aperfeiçoamento profissional e a melhoria da prática pedagógica, onde são tratados diversos

assuntos. A reunião oferece momentos de reflexões e tomadas de decisões conjuntas sobre

assuntos relacionados à escola. Acontecem de forma dinâmica, com temáticas diversificadas,

momentos para tratar de assuntos administrativos, para planejamento coletivo, compartilhar

ideias e práticas pedagógicas, sempre tornando um momento prazeroso e de grandes trocas e

contribuições nas nossas práticas pedagógicas.

13.12 CIÊNCIA E TECNOLOGIA APLICADAS À EDUCAÇÃO DO SÉCULO XXI

Considerando a era do conhecimento digital, vive-se em um século com muitos

desafios para escola, pois surge a necessidade de qualificar-se para trabalhar com as

tecnologias da informação e comunicação, renovando as práticas pedagógicas, de forma a

acompanhar as transformações no século XXI e atribuir cada vez mais significada às

aprendizagens.

Há que se considerar, ainda, que a cultura digital tem promovido mudanças sociais
significativas nas sociedades contemporâneas. Em decorrência do avanço e da
multiplicação das tecnologias de informação e comunicação e do crescente acesso a
elas pela maior disponibilidade de computadores, telefones celulares, tablets e afins,
os estudantes estão dinamicamente inseridos nessa cultura, não somente como
consumidores. Os jovens têm se engajado cada vez mais como protagonistas da
cultura digital, envolvendo-se diretamente em novas formas de interação
multimidiática e multimodal e de atuação social em rede, que se realizam de modo
cada vez mais ágil. (BRASIL, 2018, p.61).

Nesse sentido, a cultura digital impõe desafios à escola no que se refere ao seu papel

na formação das novas gerações. Cabe aos professores ajudar as crianças a selecionar as

informações e transformá-las em conhecimento, fomentando uma postura crítica em relação

ao conteúdo e às múltiplas ofertas midiáticas e digitais. “Ao aproveitar o potencial de

comunicação do universo digital, a escola pode instituir novos modos de promover a

aprendizagem, a interação e o compartilhamento de significados entre professores e

estudantes”. (BRASIL, 2018, p.61).
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A escola deve utilizar os diferentes e modernos métodos de aprendizagem, integrando

tecnologias novas e antigas, de maneira que o estudante seja protagonista de seu processo de

aprendizagem. Vale destacar que a utilização dos recursos tecnológicos deve ter

intencionalidades pedagógicas. Junto às tecnologias surgem novas metodologias que

promovem

[...] a participação efetiva dos estudantes, a humanização dos processos escolares e a
implantação de metodologias ativas, nas quais o projeto pedagógico contemple a
nova realidade escolar, com inúmeras alternativas de interações, conexões,
experiências, ensino pela pesquisa, descobertas e desafios. (RIO GRANDE DO
SUL, 2018, p.32).

Nessa perspectiva, as crianças não são mais telespectadores, mas sim sujeitos em

constante interação com o conhecimento. O professor, por sua vez, não é mais o detentor do

saber, mas um mediador do processo ensino aprendizagem e deve fomentar a formação de

sujeitos curiosos, reflexivos, pesquisadores, críticos, criativos, autores e protagonistas.

14 DIAGNÓSTICO

No diagnóstico realizou-se uma análise mais específica sobre a realidade escolar atual.

Contudo, vai além dos limites estreitos de um levantamento de dados e informações referentes

à realidade escolar. Pode-se dizer que o diagnóstico situa a distância do nosso ponto de partida

(a realidade que temos) ao ponto de chegada (a realidade que queremos).

Durante a análise da realidade escolar e da construção do PPP é preciso identificar

fragilidades e potencialidades da escola. A definição de objetivos e metas deve resultar da

identificação das necessidades e expectativas da comunidade escolar em correlação com a

observação dos diferentes aspectos da realidade escolar. O PPP é um canal para exercício da

autonomia pedagógica visando conferir identidade institucional como fruto da reflexão e ação

coletiva.

Vasconcellos (1997) também esclarece que o diagnóstico não é um simples retrato da

realidade ou um mero levantamento de dificuldades. Para ele o diagnóstico é, “antes de tudo,

um olhar atento à realidade para identificar as necessidades radicais, e/ou o confronto entre a

situação que desejamos viver para chegar a essas necessidades” (VASCONCELLOS, 1997, p.

190).
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Os dados que compõem o diagnóstico foram construídos a partir de pesquisas

realizadas através de questionários, sendo este um instrumento importante de percepções e

contribuições para a escola, numa perspectiva de avaliação formativa que possibilita

condições para o aprimoramento do trabalho realizado na escola.

Neste primeiro momento tentou-se identificar e compreender “a escola que temos”,

observando os aspectos positivos e estabelecendo estratégias para que estes aspectos

continuem de forma positiva e que ainda possam estar melhorando cada vez mais. Identificou-

se então que a escola possui um ambiente acolhedor, é um local tranquilo, uma escola

comunicativa, sendo uma escola preocupada com o bem estar das crianças e respeita seu

tempo de adaptação, independente da turma. Promove propostas a partir das experiências e

vivências das crianças, buscando manter e criar novas possibilidades de experiências e

vivências. Considera-se a escola estando bem localizada, com ambientes amplos, contando

com salas climatizadas, arejadas e bem iluminadas, ainda possui um refeitório amplo, uma

ampla área coberta, possui uma biblioteca organizada com um bom acervo de livros. Conta-

se com a colaboração de todos para manter os espaços organizados, tendo o diálogo como

base para as interações e divulgando as informações de modo que seja para todos, buscando

um tratamento igualitário. A escola oferece segurança, pois é bem cercada. De modo geral a

infraestrutura é muito boa, possuindo certos materiais e ambientes que outras escolas não têm.

A equipe diretiva da escola sempre disponibiliza diversos materiais para o grupo de

professores, mesmo em momentos de dificuldades financeiras sempre se deu um jeito de

ajudar e fornecer os materiais que os profissionais precisavam. A escola busca sempre realizar

promoções para arrecadação de fundos contando com o envolvimento de todos, a fim de

continuar investindo cada vez mais em melhorias para a escola. O grupo da escola possui um

bom relacionamento, contando com profissionais dedicados que querem fazer um bom

trabalho. Percebe-se um bom acolhimento da nossa escola pela comunidade do município.

Temos uma boa parceria entre profissionais da educação, direção, Secretaria de Educação,

com capacitações dos profissionais assim buscando sempre qualificar seus profissionais. Cabe

ainda ressaltar a ampliação da nossa escola, o que melhorou muito no espaço físico, podendo

ampliar mais turmas.

No segundo momento identificou-se “a escola que queremos”, observando os aspectos

negativos e estabelecendo estratégias para que esses aspectos possam ser melhorados. Sendo

assim, percebeu-se que a escola necessita de algumas melhorias em alguns espaços, pois em
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dias de chuva o refeitório acaba ficando alagado necessitando de uma limpeza nas calhas e

verificação do telhado. O solário onde as crianças utilizam para brincar é cercado por um

muro, acredita-se que este deveria ser substituído por uma cerca, a fim de que as crianças

possam observar ainda mais o espaço ao seu redor. A escola possui muitos ambientes com

infiltrações e mofo, podendo resolver com uma pintura com tinta antimofo e verificar quais os

motivos dessas infiltrações. Existem salas que não possuem torneiras, o que seria muito bom

para fazer a higienização das mãos e quando seria necessário, sendo assim colocando

torneiras e pias nas salas que ainda não possui. Além disso, algumas salas não são adaptadas à

faixa etária, sendo necessário adaptá-las para melhorar o atendimento às crianças. Percebe-se

que a pracinha da escola precisa de melhorias, com novos brinquedos tornando o ambiente

ainda mais atrativo. A aquisição de televisão, aparelhos de DVDs e caixas de som para as

salas. A entrada da escola não possui cobertura, o que nos dias de chuva acaba causando

transtornos para as pessoas, por isso acredita-se na necessidade de uma cobertura na entrada.

A cozinha é um ambiente de calor excessivo, devido aos fornos e fogões, o que caberia ter um

ar condicionado ou algo que diminuísse esse calor. Percebeu-se a falta de prateleiras para a

organização dos materiais e escadinhas para os trocadores de fralda, sendo uma possibilidade

solicitar ao marceneiro a construção de prateleiras e escadinhas.

Em relação à parte pedagógica e equipe diretiva perceberam-se alguns aspectos de

melhorias, para que possamos melhorar ainda mais o ensino e aprendizagem das nossas

crianças. A falta de profissionais para substituição acaba sendo um problema na escola, o que

facilitaria seria a contratação de novas pessoas para estarem auxiliando no que seria possível.

Os brinquedos precisam ser mais diversificados, podendo promover promoções para que

fossem comprados novos brinquedos e que fossem disponibilizados para o uso de todas as

turmas. Assim também adquirindo computadores e instalando na sala dos professores, para

que facilitasse o planejamento. Obtendo os recursos tecnológicos sente-se a necessidade de

melhorar a internet da escola, pois em muitos ambientes a internet não funciona, assim

colocando repetidores de sinal em vários espaços ou até a contratação de um plano maior que

suportasse a demanda da escola. Sente-se a necessidade ainda de ter professores nos dois

turnos, ampliando, contratando ou nomeando mais professores para que a qualidade de ensino

seja ainda melhor. Falta de aulas diversificadas para as turmas de berçários ao jardim,

acreditando-se ser bacana contar com oficinas de contação de histórias. Repensar a maneira

de realizar o registro das atividades das crianças através do portfólio acreditando buscar novas
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orientações através de formações específicas sobre o tema, discussão do grupo, pensando na

possibilidade de inserir mini-histórias para documentar momentos das crianças. Ao analisar os

questionários das famílias, percebeu-se ainda que eles possuem outra visão em relação à

escola, percebendo lacunas entre escola e família, deve-se procurar envolver mais as famílias

nas propostas e atividades a fim de propor interação entre escola e família, como também

estar promovendo momento de palestras, conversa com as famílias para orientar o real papel

da escola e do professor.

15 OLHAR DAS CRIANÇAS SOBRE A ESCOLA

Nessa perspectiva, tendo o PPP como uma construção coletiva observou-se também o

olhar das crianças em relação à escola. As crianças como protagonistas do processo de

aprendizagem e norteadores do fazer pedagógico, sem dúvida, constituiu um dos aspectos

mais relevantes de todo o processo de análise que se realizou até aqui. O olhar que as crianças

possuem pela nossa escola deve servir de norte para o trabalho educativo, questionando como

veem a escola, o que gostaria que tivesse nela, o que pensam sobre ela, assim obtendo

expectativas na busca de um trabalho de qualidade na escola, tornando-as seres participativos.

As turmas dos Jardins A 1 e 2 expressaram através de um desenho e de um relato a

visão que possuem da escola dizendo o que mais gostavam e como ela deveria ser.

Algumas imagens e relatos das crianças.
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16 PLANO DE AÇÃO

METAS

(O QUE
FAZER?)

JUSTIFICATIVA

(POR QUE FAZER?)
ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

(COMO FAZER?)

RESPONSÁVEIS
(QUEM VAI

FAZER?)

PERÍODO
(QUANDO?)

RECURSOS
MATERIAIS

(COM O QUE
FAZER?)

Fazer várias
promoções ao ano; Para arrecadação de fundos;

Engajamento de todos na venda
de cartões/números e na

realização do evento;

Profissionais e
APA da escola; Durante o ano;

Cercar caixa de
areia;

Para preservação do espaço e
para mantê-lo limpo;

Comprando material e
solicitando ajuda das obras; APA e Obras; Este ano; Cerca/tela;

Pintura de toda
escola;

Para preservação e manutenção
do prédio;

Contratando uma equipe
especializada; SMECD Período de recesso

de inverno ou férias;
Tinta, pincéis e

rolos;

Torneiras nas salas; Questões de higiene e
necessidade;

Puxando canos através do
solário; Obras; Este ano; Torneiras, canos,

cubas;

Compra de
brinquedos

diversificados;

Para que possamos possibilitar
às crianças variedades de

brinquedos;

Comprando com os fundos
arrecadados pela  escola/APA; Direção; Este ano;

Professor(a) manhã
e tarde; Pela questão pedagógica;

Contratando/efetivando
profissionais; Ampliando a

carga horária;
SMECD; A longo prazo;

Compra de
computadores;

Pois é um recurso didático
pedagógico para os professores e

demais profissionais;
Comprando computadores SMECD; Este ano;

Computadores com
boa capacidade de
armazenamento;

Melhoria na rede
de  internet da

escola

Porque ela está muito
sobrecarregada e não funciona
sempre e só funciona em uma

parte da escola. Todos os
profissionais precisam fazer uso

Contratar uma empresa para
instalar um roteador mais forte

ou repetidores de sinais

Solicitar para
secretaria da

educação
Curto prazo Roteador ou

repetidor de sinal



dela e é importante pegar em
todas as salas.

Comprar smart
tvs para todas as

salas

Sairia mais em conta para a
escola uma televisão mais

moderna do que uma antiga e
dvd

Pedir para a secretaria a
educação e propor isso nos

projetos do fundo social

Os profissionais da
escola e secretaria

da educação

A médio prazo e
longo Smart tv

Comprar
notebooks para
planejamento e
utilização dos

profissionais da
escola

O notebook é mais prático, pois
pode ser levado para diversos

espaços e não ficaria apenas em
um local fixo

Pedir para a secretaria da
educação e propor isso nos

projetos do fundo social

Os profissionais da
escola e secretaria

da educação

A médio e longo
prazo notebook

Propor mais
variedades de

oficinas e ampliar
horários

As oferecidas na nossa escola
são poucas, com de curto tempo
de duração em cada turma e nem

todas as turmas têm. É muito
importante para o conhecimento
e ludicidade das crianças. Como
oficina de contação de histórias,

da horta, danças, recreação

Procurar profissionais que
tenham disponibilidade (até

mesmo professores da escola
que tenham tempo livre e

queiram), podem ser pagos pela
prefeitura ou pelo APA

(sugestão). Berçário também ter
aula de música .

Direção da escola,
demais profissionais

e APA
Curto e médio prazo

Sementes, mudas,
Materiais de
jardinagem,

fantasias e fantoches
para contar  histórias

Adquirir uma
conta da Netflix e

kindle para a
escola

Netflix, como os tempos estão
cada vez mais modernos, para
evitar a compra de dvds e pela

própria praticidade.
Sempre há muita variedade de

desenhos educativos que
podem ser usados nos projetos.

O kindle seria ótimo para as
professoras lerem e
desenvolverem mais

Ambos poderiam ser pagos pelo
APA

Direção,
coordenação,

profissionais da
escola e APA

A curto e médio
prazo

Televisões e
notebooks



conhecimento

Melhorias na
Infraestrutura da

escola

Para tornar o ambiente mais
seguro, agradável e acolhedora

Aos poucos, conforme seja
percebido o ambiente em que
necessitem essas melhorias.

Administração
municipal, direção

escolar e APA.

No decorrer do ano,
porém priorizando o

período de férias
escolares ou nos
finais de semana,

para não haver
maiores

interferências na
rotina escolar.

Com os materiais
adequados.

Aumentar o
quadro de

funcionários

Para conseguir atender e suprir
as necessidades das crianças. Novas contratações. Administração

municipal Assim que possível.
Através de processo

seletivo ou
concurso.

Mudar a visão das
famílias em

relação à escola.

Para que consigam
compreender a proposta e

assim se envolver mais na vida
escolar da criança, trabalhando

em consonância.

Formações para os pais;
Promover mais propostas que

envolvam as famílias; Divulgar
o que acontece na escola.

Toda equipe da
escola e secretaria

da educação.
Contínuo.

Palestrantes;
Registros em redes
sociais; Material

informativo;

Melhorar as salas Não estão adaptadas às faixas
etárias

Adaptação das salas com a
instalação de torneiras, pias e

banheiro
Prefeitura A médio prazo

Material para a
instalação hidráulica

(torneira, pias e
banheiro)

Adquirir TV,
DVD e  caixa de

som

Por que os da escola estão
defasados/estragados

Comprar os eletrônicos para
suprir as necessidades das salas. Escola/Prefeitura A médio prazo Tv, dvd, caixa de

som

Construção de
cobertura na

entrada da frente

Para melhorar o acesso em dias
de chuva Construindo o telhado Prefeitura A médio prazo

Materiais
necessários para a

construção do



telhado

Realizar reparos
na escola Para manter bem cuidado

Manutenções constantes,
evitando que os problemas

aumentem e acumulem
Prefeitura Contínuo

Reparação nas
infiltrações, calhas,

bueiros, ar
condicionado, vasos
sanitários, torneiras,

lixeiras, parte
elétrica...

Manter o bom
relacionamento

do grupo

Para que seja um bom espaço
de trabalho e convivência

Diálogo, comunicação,
tratamento igualitário, divulgar

informações para todos
Equipe da escola Contínuo

Recursos humanos e
meios de

comunicação

Experiências e
vivências para as

crianças

Para promover a aprendizagem
e um bom desenvolvimento

Mantendo e criando novas
possibilidades de propostas

pedagógicas que proporcionem
essas vivências e experiências

Equipe da escola e
secretaria de

educação
Contínuo

Recursos e materiais
pedagógicos de
acordo com a

proposta e equipe da
escola
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ANEXO 1 - QUESTIONÁRIO DAS FAMÍLIAS

Seus filhos encontram-se matriculados em quais turmas?

Quantas pessoas moram em sua residência?



Há quanto tempo a família reside na cidade?

A residência da família é?



A família é composta por:

Qual a atividade favorita realizada pela família?



Por qual motivo a família optou em matricular seu(a) filho(a) na escola de educação
infantil?



ANEXO 2 - QUESTIONÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA

Qual é o cargo que você ocupa dentro da escola?


