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1 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 160, 

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. 

2 IDENTIFICAÇÃO DA MANTENEDORA 

A Escola Municipal de Educação Infantil Sonho Meu tem como mantenedora a Prefeitura 

Municipal de São José do Hortêncio – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. A 

mantenedora está localizada na Rua 33, nº 204 - Centro, São José do Hortêncio - RS. CEP: 

95755-000. Telefone: (51) 3571-1122. Email: educacao@saojosedohortencio.rs.gov.br 

3 FINALIDADES E OBJETIVOS 

3.1 EDUCAÇÃO INFANTIL 

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica tem como finalidade o desenvolvimento 

integral da criança de zero a seis anos, sendo direito de toda e qualquer criança. Consiste na 

educação de crianças ministrada em estabelecimentos educativos divididos nas modalidades de 

creches e pré-escolas. Considerada uma etapa muito importante no desenvolvimento das crianças, 

possui modalidades com suas características próprias, particularidades e objetivos distintos.  

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

familiar, oportunizando as crianças atividades lúdicas, brincadeiras e jogos que estimulam 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. 

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

meses de idade, nos seguintes níveis de ensino: Berçário I e II, Maternal I e II, Pré-Escola Nível 
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A. As crianças são atendidas por professores, atendentes de creche e estagiários. O horário de 

funcionamento da escola é das seis horas e trinta minutos até às dezoito horas. 

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

sempre a data de corte de 31 de março. 

3.2 OBJETIVO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU 

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

nela estão inseridos tendo em vista a sua preocupação com a formação integral do ser humano. 

Portanto, propiciamos 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, tornando-as cidadãos críticos, tendo seus 

direitos assegurados. Proporcionamos 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.  

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. 

A EMEI Sonho Meu tem por intuito 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 futuramente possam exercer ações 

coerentes e capazes de gerar mudanças positivas na comunidade em que vivem. Além disso, 

valorizar 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. 
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3.3 OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A educação infantil tem como base os seis direitos de aprendizagem propostos pela Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018): “Brincar, conviver, participar, explorar, 

expressar, conhecer-se”. 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 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. 

 

Sendo assim, 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:  

● Bebês (zero a um ano e seis meses) 

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

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

4 ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO DA ESCOLA 

4.1 EQUIPE GESTORA 

A equipe gestora da EMEI Sonho Meu é constituída pela direção, supervisão educacional e 

secretária de escola. 
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4.1.1 Direção 

A direção tem o papel de executar as atividades inerentes à administração da escola e ao 

gerenciamento dos recursos humanos e materiais que lhe são disponibilizados, bem como 

gerenciar as atividades relacionadas ao corpo discente da instituição.  

São atribuições do cargo de diretor: representar a escola na comunidade; responsabilizar-se pelo 

funcionamento da escola a partir das diretrizes estabelecidas no Projeto Político-Pedagógico; 

coordenar, em consonância com a Secretaria da Educação, a elaboração, a execução e a avaliação 

da proposta político-pedagógica da Escola; coordenar a implantação da proposta político-

pedagógica da escola, assegurando o cumprimento do currículo e do calendário escolar; organizar 

o quadro de recursos humanos da escola com as devidas atribuições de acordo com os cargos 

providos; administrar os recursos humanos, materiais e financeiros da escola; velar pelo 

cumprimento do trabalho de cada docente; divulgar à comunidade escolar a movimentação 

financeira da escola; apresentar, anualmente, à Secretaria de Educação e comunidade escolar, a 

avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino, 

bem como aceitar sugestões de melhoria; manter o tombamento dos bens públicos da escola 

atualizado, zelando pela sua conservação; assessorar e acompanhar as atividades dos Conselhos 

Municipais da área da educação; oportunizar discussões e estudos de temas que envolvam o 

cumprimento das normas educacionais; articular com as famílias e a comunidade, criando 

processos de integração da sociedade com a escola; zelar pelo cumprimento das normas, em 

relação aos servidores sob sua chefia; avaliar o desempenho dos professores sob sua direção, 

executar atividades correlatas a sua função. 

4.1.2 Supervisão Educacional 

A supervisão educacional tem como papel executar atividades específicas de supervisão 

educacional no âmbito da Rede Municipal de Ensino. 

São atribuições do cargo de supervisão educacional: assessorar na construção das políticas 

municipais de educação e no planejamento do projeto pedagógico da educação municipal; propor 

medidas visando ao desenvolvimento dos aspectos qualitativos do ensino e da aprendizagem; 

participar de projetos de pesquisa de interesse da educação; articular a elaboração, a execução e a 
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avaliação de projetos de formação continuada dos profissionais da educação; atuar na escola, 

identificando aspectos a serem redimensionados, estimulando a participação do corpo docente na 

identificação de causas desses e na busca de alternativas de solução; coordenar a elaboração do 

planejamento escolar, do Regimento Escolar e das definições curriculares; coordenar o processo 

de distribuição das turmas de alunos e da organização da carga horária; acompanhar o 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem na ambiência escolar; proceder a estudo de 

aderência entre a formação e a área de atuação dos docentes, indicando redimensionamentos, 

quando necessários; participar das atividades de caracterização da clientela escolar; manter-se 

atualizado sobre a legislação do ensino, emitir pareceres concernentes à supervisão educacional; 

participar de reuniões técnico-administrativo-pedagógicas na escola e nos demais órgãos da 

Secretaria Municipal de Educação; integrar grupos de trabalho e comissões; coordenar reuniões 

específicas; planejar, junto com a Direção e professores, a recuperação paralela de alunos e 

exercer o controle técnico do desenvolvimento e do registro da mesma; participar no processo de 

integração família-escola-comunidade; participar da avaliação global da escola; participar e/ou 

coordenar a elaboração do Projeto Pedagógico, das diretrizes pedagógicas e dos demais 

planejamentos da rede municipal de ensino; elaborar o Plano de Ação do Serviço de Supervisão 

Escolar; orientar e supervisionar atividades e diagnósticos referentes ao controle e verificação do 

rendimento escolar; assessorar o trabalho docente quanto a métodos e técnicas de ensino e de 

avaliação discente; assessorar a direção na tomada de decisões relativas ao desenvolvimento do 

Projeto Pedagógico; dinamizar o currículo da escola, colaborando com a direção no processo de 

adaptação do trabalho escolar às exigências legais e do entorno escolar; coordenar conselhos de 

classe; analisar o histórico escolar de alunos com vistas a adaptações, transferências, reingressos 

e recuperações; integrar equipes responsáveis pelo acompanhamento e pelo processo de controle 

das unidades escolares, atendendo direta ou indiretamente as escolas. 

4.1.3 Secretária de Escola 

O secretário de escola tem como função atividades de nível médio, de relativa complexidade, 

envolvendo a execução de tarefas próprias da secretaria direcionadas aos estabelecimentos de 

ensino. 
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São atribuições do cargo de secretário de escola: executar os serviços de secretaria de 

estabelecimento de ensino, de acordo com a orientação da direção da escola; manter atualizado os 

assentamentos funcionais referentes ao corpo docente; manter cadastro dos alunos; organizar e 

manter atualizados prontuários de legislação referentes ao sistema de ensino e às autoridades 

escolares; extrair certidões; manter atualizada a escrituração de livros, de fichas cadastrais e 

demais documentos que se refiram às notas e médias dos alunos, efetuando em tempo hábil os 

cálculos de apuração dos resultados mensais, semestrais ou finais; preencher boletins estatísticos; 

preparar ou revisar folhas de pagamento e listas de exames; colaborar na elaboração dos horários 

escolares; preparar o material didático e de secretaria; arquivar publicações legais de interesse do 

sistema de ensino; lavrar e assinar atas em reuniões em geral; elaborar modelos de certificados e 

diplomas a serem expedidos pela escola; receber e expedir correspondência; elaborar boletins de 

notas, histórico escolar, certidões e atestados; lavrar termos de abertura e encerramento dos livros 

de escrituração escolar; redigir documentos e subscrever de ordem da direção como editais e 

aviso; colaborar com as matrículas dos alunos; encarregar-se da publicação e controle de avisos 

em geral; orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares com 

atuação na secretaria; digitar documentos; executar outras tarefas semelhantes de natureza 

administrativa. 

4.2 EQUIPE DE TRABALHO 

Compõem a equipe de trabalho da escola professores de Educação Infantil, professores formados 

e atuantes em Língua Estrangeira Alemã, Educação Física e Música, atendentes de creche, 

estagiárias e monitoras. A escola possui ainda uma equipe de serventes responsável pela limpeza 

e preparo das refeições. 

4.2.1 Professor  

O professor tem como papel fundamental participar do processo de planejamento e elaboração da 

proposta pedagógica da escola; orientar a aprendizagem dos alunos; organizar as operações 

inerentes ao processo ensino-aprendizagem e contribuir para o aprimoramento da qualidade do 

ensino. 
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São atribuições do cargo de professor: elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta 

pedagógica da escola; levantar e interpretar os dados relativos à realidade de sua classe; zelar pela 

aprendizagem do aluno; estabelecer os mecanismos de avaliação; implementar estratégias de 

recuperação para os alunos de menor rendimento; organizar registros de observação dos alunos; 

participar de atividades extraclasse; realizar trabalho integrado com o apoio pedagógico; 

participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos; colaborar com as atividades e 

articulação da escola com as famílias e a comunidade; participar de cursos de formação e 

treinamentos; participar da elaboração e execução do plano político-pedagógico; integrar órgãos 

complementares da escola; executar tarefas afins com a educação. 

4.2.2 Atendente de Creche 

A atendente tem como papel executar atividades de orientação e recreação infantil. 

São atribuições do cargo de atendente: executar atividades diárias de recreação, de artes, 

entretenimento e rítmicas sob a orientação de profissional da educação; acompanhar as crianças 

em passeios, visitas e festividades sociais em auxílio ao professor; executar, orientar e auxiliar as 

crianças no que refere a higiene pessoal; auxiliar na alimentação; servir as refeições e auxiliar as 

crianças menores a se alimentar, auxiliar as crianças a desenvolverem a coordenação motora, 

mediante exercícios e brinquedos, conforme orientação do professor responsável; observar a 

saúde e o bem estar das crianças comunicando ao professor qualquer alteração ajudando, quando 

necessário, a levá-las ao atendimento médico e ambulatorial; ajudar a ministrar os medicamentos, 

conforme prescrição médica sob orientação; orientar os pais quanto à higiene infantil; comunicar 

ao professor e à direção da escola qualquer incidente ou dificuldade ocorrida; ajudar o professor 

na apuração da frequência diária e mensal das crianças; executar outras tarefas afins. 

4.2.3 Monitor de Escola 

O monitor tem como função a execução de trabalhos relacionados ao atendimento de crianças ou 

adolescentes em estabelecimentos de ensino, visando à formação de bons hábitos e senso de 

responsabilidade. 
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São atribuições do cargo de monitor: atender e acompanhar alunos com deficiência nas rotinas 

escolares; incentivar nas crianças ou adolescentes hábitos de higiene, de boas-maneiras, de 

educação informal e de saúde; despertar nos escolares o senso de responsabilidade, guiando-os no 

cumprimento de seus deveres; atender as crianças ou adolescentes nas suas atividades extraclasse 

e quando em recreação; observar o comportamento dos alunos nas horas de alimentação; zelar 

pela disciplina nos estabelecimentos de ensino e áreas adjacentes; assistir à entrada e à saída dos 

alunos; encarregar-se de receber, distribuir e recolher diariamente os livros de chamada e outros 

papéis referentes ao movimento escolar em cada classe; prover as salas de aula no material 

escolar indispensável; arrecadar e entregar na Secretaria do Estabelecimento, livros, cadernos e 

outros objetos esquecidos pelos alunos; colaborar nos trabalhos de assistência aos escolares em 

casos de emergência, como acidentes ou moléstias repentinas; comunicar à autoridade 

competente os atos relacionados à quebra de disciplina ou qualquer anormalidade verificada; 

receber e transmitir recados; executar outras tarefas semelhantes ou correlatas ao 

desenvolvimento do ensino. 

4.2.4 Servente 

A servente tem como função executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral; ajudar na 

remoção ou arrumação de móveis e utensílios e preparar alimentos e merenda.  

São atribuições do cargo de servente: fazer o serviço de faxina em geral, remover o pó de móveis, 

paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e 

utensílios; arrumar banheiros e toaletes; auxiliar na arrumação e troca de roupa de cama; lavar e 

encerar assoalhos, lavar e passar vestuários e roupas de cama e mesa; coletar o lixo nos depósitos 

colocando-os nos recipientes apropriados; lavar vidros, espelhos e persianas; varrer pátios; fazer 

café e, eventualmente, servi-lo; fechar portas, janelas e vias de acesso; eventualmente, operar 

elevadores; preparar alimentos e servi-los nas escolas municipais e creches, bem como manter a 

higiene e limpeza dos móveis, utensílios, equipamentos e prédios escolares, executar tarefas 

afins. 
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5 SEGMENTOS DA COMUNIDADE ESCOLAR 

Os segmentos da comunidade escolar são legalmente instituídos e regidos por estatutos 

reconhecidos como: Associação de Pais e Mestres e Conselho Escolar.  

5.1 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 
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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 sociocultural, 

educacional e desportiva dos seus integrantes; estimular a transformação da escola em centro de 

integração e desenvolvimento comunitário; representar 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. 

5.2 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 Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 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; 
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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. 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(s) 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. 

6 ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

6.1 PLANOS DE ESTUDO 

Os Planos de Estudos passam a ser nomeados como Documento Orientador Municipal de São 

José do Hortêncio (DOM-SJH), o qual foi elaborado com base na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) e o Referencial Curricular Gaúcho (RCG) sendo esses, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e do Sistema de Ensino, em consonância com o Projeto Pedagógico da 

Escola e da definição das necessidades específicas de cada faixa etária, no contexto a que se 

aplicam. 
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O Documento Orientador da Educação Infantil contempla os seis direitos de aprendizagens além 

dos campos de experiências organizados por cada faixa etária, abrangendo ainda concepções 

importantes para o desenvolvimento da criança.  

Após a sua elaboração de forma conjunta com o corpo docente, coordenação pedagógica, direção 

e Secretaria de Educação, o Documento Orientador é enviado para sua entidade mantenedora e 

para o Conselho Municipal de Educação para a sua aprovação.  

6.2 PLANO DE TRABALHO DOS PROFESSORES 

O plano de trabalho do professor é elaborado pelo professor da respectiva turma sendo adequado 

a faixa etária atendida, assessorado pela supervisão educacional, com base nos campos de 

experiências abrangendo os direitos de aprendizagem, em consonância com o Projeto Pedagógico 

da escola e de acordo com as definições das necessidades específicas conforme o contexto.  

6.3 METODOLOGIA DE ENSINO 

A metodologia de ensino da 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. 

6.4 ADAPTAÇÃO 

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. Os bebês e as crianças bem pequenas passam por um período de 
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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. 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. 

O processo de adaptação deve ocorrer de maneira gradual, para que não ocorra um choque na 

rotina do bebê e/ou da criança. Sendo assim, em nossa escola a adaptação ocorre primeiramente 

com entrevistas realizadas pelas professoras e demais profissionais 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 da criança, com 

um horário reduzido nos primeiros dias, intercalando os turnos e ampliando no decorrer dos dias, 

gradativamente, até que a criança esteja confortável e segura nesse novo ambiente, respeitando 

sempre o tempo de cada um. 

6.5 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.  

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. 
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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 é entregue aos pais para que estes possam acompanhar o 

desenvolvimento de cada etapa/fase da criança. As mesmas são registradas através de um 

portfólio, no qual consta 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 vivenciadas por cada criança. 

A entrega do portfólio para a família ocorre semestralmente. Nesse momento, os professores 

dialogam com as famílias, para juntos se inteirar do trabalho realizado em sala de aula, na busca 

de intervenções pedagógicas específicas, quando necessário.  

7 REGIME ESCOLAR 

7.1 ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS 

A Educação Infantil é organizada em turmas, de acordo com a faixa etária das crianças 

matriculadas: de 4 meses a 5 anos 11 meses. 

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 

● Jardim B – cinco anos a cinco anos e onze meses 
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7.2 EDUCAÇÃO ESPECIAL 

A educação inclusiva tem como proposta romper barreiras para que a aprendizagem aconteça. 

Além disso, todos os alunos devem participar levando em consideração as especificidades de 

cada sujeito, entendendo que todos possuem capacidade de aprender, cada um a seu jeito, seu 

tempo e dentro de seus limites. 

Outro aspecto importante é que 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 ou necessidade específica, além de envolver a comunidade escolar no 

processo de educação inclusiva, pois esse processo só acontecerá com sucesso a partir do 

envolvimento e participação de todos. 

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

(Estatuto da Pessoa com Deficiência), Lei nº 13.146, que visa assegurar e a 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. Para aplicação dessa lei, considera-se a 

acessibilidade, a tecnologia assistiva ou ajuda técnica, profissional de apoio escolar, eliminação 

de barreiras de qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a 

participação social da pessoa, a liberdade de expressão, dentre outros aspectos assegurados na 

referida lei.  

Por fim, é importante ressaltar que o município conta com uma sala de recursos multifuncionais 

para alunos com necessidades específicas ou deficiência, que é oferecido na Escola Municipal 

São José para todas as crianças matriculadas na rede municipal de ensino.  

7.2.1 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

  a en imen o e ucacional es eciali a o (A  ), como  ro os a  e a oio ao ensino comum, 

 assa a com lemen ar ou su lemen ar o ensino  os es u an es com  e ici ncia,  rans ornos 

 lo ais  o  esenvolvimen o e al as  a ili a es   su er o a  o, caracterizando o público-alvo 

desse atendimento, oferecido no contraturno escolar, sem alterações da carga horária estabelecida 

para o ensino comum.  
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O AEE é organizado para suprir as necessidades de acesso ao conhecimento e à participação dos 

alunos com deficiência e dos demais que são público-alvo da Educação Especial, nas escolas 

comuns. Considerando as necessidades e potencialidades dos alunos público-alvo, é de 

responsabilidade da professora habilitada para exercer a docência com formação específica na 

educação especial, iniciada ou continuada, a organização do atendimento nas salas de recursos 

multifuncionais que tratam: do horário no contra turno escolar, entrevistas com os familiares, 

entrevista com os professores do ensino comum, diálogo com os profissionais da área da saúde 

que atendem os alunos encaminhados ao AEE, escolha dos recursos pedagógicos de acordo com 

o estilo cognitivo de aprendizagem de cada aluno diagnosticado, bem como, a orientação durante 

a elaboração da adaptação curricular, responsabilidade de cada docente, quando necessária e 

solicitada pelos professores do ensino regular comum.  

As adaptações curriculares se caracterizam pelos ajustes necessários das estratégias educativas, 

promovendo a aprendizagem do aluno através de flexibilização do currículo escolar. Estas 

flexibilizações devem contemplar a diversidade de interesses, necessidades, potencialidades e 

ritmos de aprendizagem. Aos alunos matriculados no AEE que apresentam especificidades nas 

condições de funcionalidade, são disponibilizados os monitores, responsáveis por auxiliar e 

desenvolver a autonomia dos mesmos, dentro das reais possibilidades. Sendo profissionais de 

apoio às atividades de locomoção, higiene e alimentação, prestam auxílio individualizado aos 

estudantes que não realizam essas atividades com independência. Não é atribuição do profissional 

de apoio desenvolver atividades educacionais diferenciadas ao aluno público-alvo da educação 

especial, e nem compete a responsabilidade em ensinar conteúdos escolares.  

O ensino e a avaliação são de responsabilidade docente. O planejamento diário e a adaptação 

curricular competem ao professor regente do ensino regular comum. Ao tratar do âmbito 

pedagógico, define-se a avaliação como processo permanente de análise das variáveis que 

interferem no processo de ensino e aprendizagem, para identificar potencialidades e necessidades 

educacionais dos alunos e as condições da escola para responder a essas necessidades. Para sua 

realização, deverá ser formada, no âmbito da própria escola, uma equipe de avaliação que conte 

com a participação de todos os profissionais que acompanham o aluno, mediante parecer 

descritivo ou nota, previsto na adaptação curricular. A participação dos encontros e reuniões de 

planejamento, bem como, os conselhos de classe para orientar, acompanhar e avaliar o processo 

de ensino e aprendizagem do aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
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altas habilidades/superdotação; atendidos no AEE, são relevantes e necessitam do apoio 

pedagógico de todos os profissionais da educação. 

7.3 MATRÍCULA E REMATRÍCULA 

O ingresso da criança é oportunizado a partir dos quatro meses de idade e poderá permanecer até 

completar cinco anos onze meses, sendo obrigatória a matrícula de todas as crianças a partir de 

quatro anos em escolas de Educação Infantil.  

Os documentos solicitados para a realização da matrícula são: 

● Certidão de nascimento; 

● Ficha médica;  

● Comprovante de residência; 

● CPF; 

● Cartão do SUS 

A rematrícula acontece de forma automática.  

 

7.4 TRANSFERÊNCIA 

A transferência da criança de uma escola para outra poderá ocorrer em qualquer época do ano. 

Para as crianças a partir de quatro anos de idade, etapa obrigatória, a transferência correrá da 

seguinte forma:  

 

Para outro estabelecimento de ensino: 

Ao final ou durante o período letivo, mediante a solicitação da transferência da criança, 

comprovada a vaga da Escola destino através de um Atestado, a escola encaminha o processo de 

transferência da criança a partir da data solicitada, através do encaminhamento do Histórico 

Escolar, Declaração de Desempenho (assiduidade e rendimento) e comprovação do programa 

desenvolvido, com base no Documento Orientador Municipal em questão. 

 

De outro estabelecimento de ensino para a escola: 



 

20 

 

Ao final ou durante o período letivo, mediante pedido de vaga, a Escola procede a matrícula da 

criança transferida mediante a apresentação da documentação previamente solicitada, entre as 

quais, necessariamente, o Histórico Escolar, Declaração de Desempenho (assiduidade e 

rendimento) e Minuta do Programa desenvolvido. 

7.5 FREQUÊNCIA 

De acordo com a LDB, a Educação Infantil terá carga horária mínima anual de 800 horas, 

distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. No turno parcial, o atendimento 

às crianças deve ser de 4 horas diárias. Já no turno integral, o atendimento deverá ser de 7 horas 

por dia. Para crianças da etapa pré-escolar é exigida a frequência mínima de 60% do total de 

horas. 

Sendo assim, o controle de frequência é realizado através do diário de classe onde os professores 

diariamente preenchem uma planilha com a presença da criança. Os pais ou responsáveis deverão 

informar à escola as faltas consecutivas da criança, justificando-as, caso não ocorra isso, a escola 

entrará em contato no quinto dia no intuito de verificar o motivo de sua falta. 

7.6 CALENDÁRIO ESCOLAR 

Anualmente, a escola programa a sua pauta de trabalho para concretizar as metas estabelecidas no 

Projeto Pedagógico da Escola, explicitando seus projetos e atividades para o respectivo período. 

O cronograma de execução física dos projetos, atividades, jornadas de estudo, avaliação 

institucional, comunicação dos resultados, recuperação, reuniões, etc., e a previsão dos dias 

letivos e respectivas cargas horárias, constitui o Calendário Escolar a ser cumprido. 

O Calendário Escolar é construído pela Comunidade Escolar, até o início de cada ano letivo e 

submetido à apreciação dos representantes dos segmentos da Comunidade Escolar. E, 

posteriormente, encaminhado ao Conselho Municipal de Educação para aprovação e 

homologação final. 
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7.7 PROJETO PEDAGÓGICO 

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 oferecerão 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, O Referencial Curricular Gaúcho 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 no intuito de resgatar valores e 

princípios da comunidade local. 

 O documento 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. 
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7.8 SETORES DE RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS  

7.8.1 Biblioteca 

A Biblioteca é um espaço de aprendizagem que tem por objetivo fomentar a leitura, possibilitar o 

acesso, promover situação de contato com a leitura a todos os educandos e educadores. A 

biblioteca oferece às crianças e professores diversos livros de leitura, pesquisa, propicia às 

crianças conhecer várias informações diversificadas que contribuem para o processo de 

aprendizagem, a ampliação da atividade de leitura, assim, promovendo o desenvolvimento 

cognitivo, afetivo e social das crianças. 

7.8.2 Brinquedoteca 

A brinquedoteca é um ambiente preparado para estimular a criança a brincar, possibilitando o 

acesso a uma grande variedade de brinquedos, dentro de um ambiente apropriado e especialmente 

lúdico. É um lugar onde tudo convida a criança a explorar, a sentir, a experimentar e a fantasiar. 

Através dos jogos, das brincadeiras e brinquedos a criança satisfaz suas necessidades e aprende a 

se comunicar, libera suas emoções, desenvolve sua criatividade, adquire conhecimentos, 

desenvolve sua autoestima e se socializa. 

7.8.3 Sala de Planejamento 

O planejamento é essencial para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem e para o 

bom funcionamento da escola, pois é indispensável para orientar a ação educativa de acordo com 

as necessidades e possibilidades de cada instituição. Para que esse momento de planejamento 

ocorra, os professores da EMEI contam com salas de planejamento com computadores, diversos 

materiais para pesquisa e informações.  
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8 NORMAS DE CONVIVÊNCIA 

Considerando que o processo educativo envolve pessoas que interagem, a partir do seu modo 

particular de ver e compreender o relacionamento humano, as normas são estabelecidas para que 

a convivência seja enriquecida, sendo revistas conforme a necessidade da escola. 

Para o bom funcionamento do nosso convívio diário a escola possui um regulamento com 

normas, as quais devem ser cumpridas por todos os funcionários.  

● Evitar o uso do celular durante o horário de expediente, pois atrapalha e distrai o 

professor que deve estar prestando atenção nas crianças. 

● Jamais publicar fotos das crianças nas redes sociais de contas particulares. 

● Manter o diário de classe e de planejamento em dia. O planejamento deve ser adequado 

para a faixa etária da turma. Registrar como ocorreu a realização das atividades bem como os 

progressos e dificuldades encontradas pelas crianças e professores. 

● Evitar o uso da televisão. 

● Interagir com as crianças sentadas no tapete, mediando brincadeiras, evitando ficar 

sentado nos pufs ou cadeiras. 

● Manter os espaços e brinquedos organizados após as brincadeiras e utilização dos 

mesmos. 

● Fazer a higienização dos brinquedos antes de utilizá-los com as crianças, evitando assim 

que as doenças contagiosas se proliferam. 

● Respeitar horário de trabalho e evitar saídas constantes da sala. 

● Medicar as crianças apenas com receita médica atualizada, observando e respeitando a 

dosagem, horário e duração do tratamento. 

● Objetos que oferecem riscos às crianças devem ser mantidos longe de seu alcance. 

● Zelar pela harmonia e boa comunicação entre pais, crianças, direção e colegas de 

trabalho. Evitar atritos entre os colegas, somos diferentes como seres humanos, mas devemos 

manter um bom relacionamento com todos. 

● Na troca de fraldas, a cada troca, limpar o trocador com álcool, para que não haja risco de 

contaminação nas crianças. Jamais deixar uma criança sozinha no trocador. Durante a troca 

estimular a criança com conversas, carinho, brinquedos. 
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● As crianças das turmas de maternal e jardim devem ser sempre monitoradas e 

acompanhadas ao banheiro. 

● A organização da sala é de responsabilidade do professor e demais profissionais que 

atuam na turma. É importante deixar a sala e mochilas organizadas ao final de cada turno para 

que os colegas do próximo turno entrem no espaço organizado. 

● Colchões e camas devem ser recolhidos e empilhados todos os dias, em todas as salas. 

● Incentivar a criança a comer todos os alimentos do cardápio, mas não obrigar a criança a 

comer. 

 

9 NORMAS COM RELAÇÃO AO ENSINO REMOTO 

Durante o período de ensino remoto, em virtude da situação de pandemia, as atividades 

pedagógicas não presenciais poderão ser utilizadas em caráter excepcional, para integralização da 

carga horária das atividades pedagógicas quando houver "suspensão das atividades letivas 

presenciais por determinação das autoridades locais" e "condições sanitárias locais que tragam 

riscos à segurança", conforme legislação vigente. 

A norma também prevê que as atividades pedagógicas não presenciais poderão ser utilizadas de 

forma integral nos casos de: 

I - suspensão das atividades letivas presenciais por determinação das autoridades locais; 

II - condições sanitárias locais que tragam riscos à segurança das atividades letivas presenciais. 

As atividades em situação de ensino remoto serão encaminhadas às famílias dos estudantes via 

aplicativos digitais e aos que não tiverem acesso por meios digitais, serão oferecidas atividades 

impressas. 

10 DISPOSIÇÕES GERAIS 

O presente Regimento será alterado em decorrência de modificações na legislação do ensino, ou 

quando a necessidade e a convivência o recomendar. Neste caso, as alterações passarão a vigorar 

a partir da data de aprovação do Conselho Municipal de Educação. 
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Casos omissos, neste Regimento, serão resolvidos em consenso pela Direção, Supervisão e 

Associação de Pais e Amigos (APA), com aprovação da Secretaria de Educação, Cultura e 

Desporto do Município (SMECD), ouvido o Conselho Municipal de Educação (CME).   


