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1. Apresentação 

 

Na sociedade brasileira, o Projeto Político-Pedagógico - PPP de uma 

instituição educacional é ferramenta essencial e uma exigência legal para um 

atendimento de qualidade. Para a Divisão de Educação Infantil e 

Complementar – DEdIC constituída pelas Unidades: Centro de Convivência 

Infantil – CECI Integral e Parcial a construção do PPP torna-se relevante, 

principalmente por se tratar de um documento construído por várias pessoas 

cujas experiências e vivências viabilizam a unificação de uma proposta, 

respeitando-se a especificidade de cada Unidade.  

 Neste contexto, a DEdIC empenha-se em fortalecer o trabalho 

pedagógico, valorizando o profissional que atua com as crianças;  acreditando 

que, dessa forma, agrega-se a crescente valorização dos saberes das crianças 

pequenas, tornando-as protagonistas na construção das culturas infantis 

durante suas experiências lúdicas (brincadeiras), consolidando a realização da 

Pedagogia da Infância. 

A elaboração do presente documento teve início em 2004, quando um 

grupo de pessoas debruçou-se para delinear a história da DEdIC e escrever  

sobre os vários fazeres que são desenvolvidos no interior das diferentes 

Unidades. No ano de 2006, especificamente em agosto, um outro movimento 

aconteceu proporcionando a retomada dos trabalhos. A partir da leitura e 

discussão dos grupos de trabalho compostos por representantes das diferentes 

Unidades, foram organizadas comissões que se responsabilizaram por elaborar 

o Regimento Interno, Caracterização de atendimento e o PPP, documento que, 

embora finalizado, não foi oficializado. 

Retomada em 2013, a atualização deste documento situa-se em um 

momento histórico e dinâmico da Educação Infantil e Complementar na 

Unicamp e suas transformações em relação à formação, ao modelo de gestão, 

à concepção de criança e de Educação Infantil ao longo do tempo na 

Universidade. Para esta atualização adotamos como referência os seguintes 

documentos: a Constituição Brasileira de 1988, o Estatuto da Criança e do 
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Adolescente/1990, a Lei de Diretrizes e Base da Educação-LDB/1996 e o Plano 

Nacional de Educação, as DCNEI-Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil/2010, os Indicadores de Qualidade na Educação 

Infantil/MEC/2009, Manual de Brinquedos e Brincadeiras, estudo e reflexão de 

produções científicas, pesquisas e a bibliografia de autores brasileiros e 

estrangeiros. 

Ao apresentar este documento, não se pretende esgotar sua discussão; 

reconhecendo ser este, dinâmico, portanto, passível de alterações na medida 

em que no desenrolar de sua prática, os objetivos apontados são alcançados e 

outros surgirão. 
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2. Introdução 

 

A educação infantil vem se constituindo como um espaço de educação 

coletiva no mundo contemporâneo, cuja relevância não é possível ignorar. A 

ação conjunta da instituição, dos professores e a participação familiar 

configuram-se e complementam-se como lugar de interação e socialização 

entre seus atores. O tempo-espaço da creche exerce na vida da criança um 

papel fundamental e distinto dos demais tempos e espaços (casa, família, entre 

outros). Um espaço em que o brincar se entrelaça com o educar. Nesse 

sentido, entende-se que a função da educação infantil é de reconhecer a 

criança como um ser social, cultural e histórico. 

Um projeto político pedagógico ultrapassa a mera elaboração de planos, 

é a materialização da nossa reflexão crítica enquanto educadores, portanto, 

decidimos enfrentar este desafio e sistematizar este projeto, buscando um 

norte que possibilite a efetivação da intencionalidade do espaço educacional. 

 É preciso salientar a importância da construção coletiva desse projeto, 

que exigiu comprometimento de todos envolvidos no processo educativo, e se 

apresenta como uma proposta inovadora e ousada, a partir do momento que 

reúne instituições de educação formal, já organizadas e transformadas através 

da história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

3. Onde tudo começou 

· 

Primeiro Espaço de Educação Infantil da Universidade (Campus 

Campinas), foi fundado e inaugurado, oficialmente, em 27 de julho de 1982 

com base no Decreto 18.370, de 8 de janeiro de 1982, do Governo do Estado 

de São Paulo com fundamento no artigo 89 da lei nº 9.717, de 30 de janeiro de 

1967. Esse Decreto gerou o assim chamado “Programa de Centros de 

Convivência Infantil das Secretarias de Estado e Descentralizadas”, que 

atendeu, inicialmente, 30 crianças. 

“As pioneiras” - assim foram chamadas as primeiras crianças atendidas 

no berçário. Em 1982, o então reitor da Unicamp, Professor Doutor José 

Aristodemo Pinotti nomeou uma comissão para organizar e implantar um 

Centro de Convivência Infantil, CCI. 

As primeiras atividades da Comissão foram assim determinadas: 

§ Visitas a diferentes creches, como a da Secretaria do Estado dos 

Negócios da Fazenda em Campinas, da Prefeitura Municipal de Campinas no 

Jardim Aurélia, da Prefeitura Municipal de Paulínia e da Faculdade de 

Odontologia de Piracicaba da Unicamp. Posteriormente, foram visitadas 

algumas creches mantidas por organizações filantrópicas. 

§ Obtenção de informações de funcionárias da Unicamp, por meio de 

questionário com perguntas relativas a interesse em ter seus filhos numa 

creche, idade dos mesmos, renda familiar, condições de vida, etc. 

Os dados obtidos neste levantamento mostraram a necessidade e o 

interesse das funcionárias de ter uma creche onde seus filhos pudessem ser 

cuidados durante a jornada de trabalho. 

Considerando as disposições legais (Lei CLT- 1942, art. 396), o número 

de crianças menores de um ano de idade e o dimensionando os recursos 

disponíveis em curto prazo, optou-se por implantar de imediato um berçário 

com capacidade para 30 bebês em fase de amamentação. Na ocasião, a 

prioridade de vagas foi dada às mulheres trabalhadoras que amamentavam 

seus filhos somente com leite materno.  

Atividades da Comissão Organizadora para a implantação e 

implementação do Berçário do CCI 
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§ Encontrar um lugar físico, dentro ou próximo ao campus. Foi alugada 

uma casa, na Rua Roxo Moreira, perto da entrada principal da Universidade. 

§ Elaborar um documento contendo todas as informações sobre a 

implementação do CCI e um regimento interno com a descrição das 

características do atendimento. 

§ Organizar a equipe de trabalho responsável pelo cuidado integral dos 

bebês num ambiente saudável e seguro, propiciando a manutenção do elo 

mãe-filho e garantindo a tranquilidade da mulher no exercício de seu trabalho 

na Universidade. 

§ Implementar o berçário do Ceci, organizando uma estrutura funcional e 

adequada para satisfazer todas as necessidades das crianças: saúde, higiene, 

nutrição, recreação, etc. 

Como na Unicamp já existia a sigla CCI para o Centro de Controle de 

Intoxicações, a comissão optou por utilizar a sigla CECI, para evitar confusões. 

Cada passo foi desencadeando uma série de ações de extrema 

urgência, que foram dando origem a uma estrutura cada vez mais complexa, 

na qual os clientes (mãe e criança), com toda legitimidade, reivindicavam 

outros espaços para dar continuidade ao atendimento. 

No Plano Diretor da Unicamp, já existia um espaço para creche onde se 

tinha iniciado a construção de um módulo sem planejamento específico. 

Quando o berçário do Ceci tornou-se insuficiente para a demanda, foi 

retomada a construção desse módulo seguida de outros três, totalizando 800 

metros quadrados, na Rua Monteiro Lobato, número 55. Nessas instalações foi 

possível atender com mais comodidade um número maior de crianças, cujas 

mães já valorizavam as vantagens de ter seus filhos bem cuidados e com boas 

perspectivas de educação. 

A demanda crescente sempre motivava ações reivindicatórias e parecia 

que nunca se teria espaço e recursos suficientes. Ainda foi necessário ocupar o 

antigo salão nobre da Universidade e alugar outra casa próxima à reitoria, 

adaptando-a para atender as crianças selecionadas. 

Em 1987, funcionários e administração da área de saúde da Unicamp 

iniciaram os primeiros estudos sobre a construção de uma creche que 

atendesse às necessidades referentes ao horário de turnos e plantões de final 
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de semana e feriados. Essas características não eram atendidas pela creche 

existente. 

Em novembro de 1987, foi firmado um convênio entre o Instituto de 

Reabilitação de Campinas (IRCAMP), a Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp) e o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo 

(FUSSESP), visando à criação e à manutenção de uma creche destinada a 

acolher os filhos de servidores da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) e do 

Hospital de Clínicas (HC). 

Em 10 de dezembro de 1987, por meio da Portaria Interna GR nº332/87, 

foi formada a Comissão de Assessoria Técnica para acompanhamento da 

implantação da creche até a posse do Conselho Normativo constituído nos 

termos da cláusula quinta do convênio. 

Em 1988, dois prédios modulados foram destinados para o maternal do 

CECI, e uma parte deles foi cedida para o Convênio Unicamp – Prefeitura 

(encerrado em 2010). 

Em outubro de 1989, foi elaborado o Regimento Interno da CAS (Creche 

Área da Saúde), dando-se prioridade ao atendimento de servidoras da área de 

saúde pela especificidade do horário. Em dezembro do mesmo ano, foi 

formado o Conselho Normativo, que seria responsável pela condução da 

política assistencial da creche e pela execução de seu regimento interno, tendo 

representantes da Reitoria, do FUSSESP, do IRCAMP, da Faculdade de 

Ciências Médicas da Unicamp, do Hospital das Clínicas da Unicamp e da 

Associação dos Servidores da Unicamp (ASSUC). 

Em 26 de março 1990, foi então fundada a CAS com o objetivo de 

ampliar o horário de atendimento às crianças de até 3 anos de idade, filhos de 

funcionários do Hospital das Clínicas da Unicamp, com carga horária específica 

(turnos) e diferenciada dos docentes e funcionários dos Institutos, Faculdades 

e Setor Administrativo da Universidade 

Em agosto de 1991, o convênio da CAS com FUSSESP, IRCAMP e 

Unicamp foi encerrado. Em 1992, a CAS ficou subordinada à Pró-Reitoria de 

Extensão e Assuntos Comunitários (PREAC) e, em 1998, transferida para a 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário (PRDU), ficando subordinada à 

Diretoria Geral de Recursos Humanos (DGRH) até a presente data bem como 

o CECI. Em 2016, com o processo de credenciamento e atendendo crianças 
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desde Berçário a Pré-escola em horário de até (6)seis horas de atendimento, a 

CAS passou a se chamar CECI Parcial. 

4. Descrição das Unidades 

Em conformidade com a Portaria no321 de 26 de maio de 1988 nossos 

espaços físicos, bem como todo mobiliário, seguem descritos abaixo: 

 

4.1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS ESPAÇOS DO CECI/ INTEGRAL E CECI/ 

PARCIAL 

 HALL ADMINISTRAÇÃO 

 02 portas de correr de vidro 

 03 janelas 

 01 móvel aquário 

 01 relógio 

 02 mesinhas para café 

 

 SALA DE INFORMÁTICA - Nº 04 

 01 porta 

 01 janela 

 01 armário 

 06 mesas 

 01 ar condicionado 

 08 computadores 

 01 impressora 

 08 cadeiras 

 

 SALA DE ENFERMAGEM - Nº 05   

 01 porta 

 01 janela 

 02 mesas 

 02 armários para medicamentos (vidro) 

 01 armário 

 01 banco  

 02 cadeiras 
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 01 computador 

 01 telefone 

 01 ar condicionado 

 

 BANHEIRO FEMININO Nº 06 

 01 vaso sanitário  

 01 porta papel toalha 

 01 porta papel higiênico 

 01 pia 

 02 espelhos 

 01 armário de quatro portas de metal (vestuário) 

 

 SALA DA NUTRICIONISTA Nº 07 

 01 porta 

 01 janela 

 01 ar condicionado 

 01 armário de duas portas 

 01 armário gaveteiro 

 02 mesas 

 01 computador 

 04 cadeiras 

 SALA DE DIREÇÃO E COORDENAÇÃO Nº 08 

 01 porta 

 01 janela 

 01 ar condicionado 

 03 armários  

 03 gaveteiros 

 02 mesas 

 02 computadores 

 01 impressora 

 04 cadeiras 

 01 telefone 

 01 Jardim 
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 02 mesas infantis com guarda-sol 

 01 escorregador 

 02 bancos 

 04 brinquedos tipo gangorra 

 

BERÇÁRIO 

 HALL DE ENTRADA  

 Porta de entrada de vidro 

 02 bancos de madeira 

 01mesa 

 01 balcão 

 02 cadeiras 

 01 bebedouro elétrico com água gelada e natural 

 01 computador 

 01 ventilador 

 01 gaveteiro 

 

 Nº 10 SALA DE REUNIÕES 

 01 porta 

 02 janelas 

 02 armários 

 01 mesa 

 07 cadeiras 

 02 ventiladores 

 01 painel para informações 

 

 Nº 11 BANHEIRO FEMININO PARA AS MÃES 

 01 porta 

 01 janela 

 01 vaso sanitário  

 01 porta papel toalha 

 01 porta papel higiênico 

 01 pia 
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 01 espelho 

 

 Nº 13 SALA DE ATENDIMENTO 

 01 mesa 

 03 cadeiras 

 02 portas 

 

 Nº14 VESTIÁRIO FEMININO PARA FUNCIONÁRIAS  

 02 vasos sanitários 

 01 chuveiro 

 02 portas 

 01 lavabo com duas cubas  

 01 vitrô 

 02 espelhos 

 01 porta toalha 

 02 porta papel higiênico 

 06 armários (roupeiro) com quatro portas em cada um 

 

 Nº 15 COZINHA (BERCÁRIO)  

 01 porta 

 01 janela 

 01 janela de correr 

 01 geladeira 

 01 fogão industrial 

 01 exaustor 

 01 micro-ondas 

 02 balcões 

 01 pia grande com duas cubas 

 01 armário 

 01 ventilador 

 Telas protetoras nas janelas 

 01 balança 

 01 máquina moer carne 
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 01 porta papel toalha 

 

 Nº 21 SALA DE AMAMENTAÇÃO 

 01 porta 

 03 janelas 

 01 ventilador 

 01 pia  

 03 cadeiras 

 01 mesinha 

 

 Nº 22 BANHEIRO/ TROCADORES  

 06 trocadores com 06 colchonetes 

 04 chuveiros 

 04 cubas 

 01 pia com torneira 

 04 escadas com três de graus (móveis)  

 06 janelas 

 03 portas papel toalha 

 03 vasos sanitários infantis 

 02 ventiladores 

 01 exaustor 

 01 relógio 

 

 SALA N º 23  

 01 porta de correr (vidro) 

 01 porta 

 01 armário 

 02 prateleiras 

 01 ventilador 

 12 colchonetes 

 Materiais/ Brinquedos pedagógicos 

 Livros de acordo com faixa etária 

 01 flanelógrafo 
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 03 caixas organizadoras 

 02 espelhos 

 Porta livros 

 01 varão com cortina 

 03 tapetes tatames em E.V.A 

 

 SALA N º 24  

 01 porta de correr (vidro) 

 01 porta 

 01 armário 

 02 prateleiras 

 01 ventilador 

 12 colchonetes 

 Materiais/ Brinquedos pedagógicos 

 Livros de acordo com faixa etária 

 03 caixas organizadoras 

 02 espelhos 

 Porta livros 

 01 varão com cortina 

 03 tapetes tatames em E.V.A 

 

 SALA N º 25  

 01 porta de correr (vidro) 

 01 porta 

 01 armário 

 02 prateleiras 

 01 ventilador 

 12 colchonetes 

 Materiais pedagógicos 

 Livros de acordo com faixa etária 

 03 caixas organizadoras 

 01 espelho 

 Porta livros 
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 01 varão com cortina 

 03 tapetes tatames em E.V.A 

 

 SALA N º 26  

 01 porta de correr (vidro) 

 01 porta 

 01 armário 

 02 prateleiras 

 01 ventilador 

 12 colchonetes 

 Materiais pedagógicos 

 Livros de acordo com faixa etária 

 03 caixas organizadoras 

 01 espelho 

 Porta livros 

 01 varão com cortina 

 03 tapetes tatames em E.V.A 

 

 Nº 28 SALA PARA MATERIAL PEDAGÓGICO 

 04 prateleiras 

 Diversos materiais de uso coletivo 

 

 REFEITÓRIO BERÇÁRIO 

 05 janelas 

 01 ventilador 

 01 porta toalha 

 03 mesas para alimentação dos bebês com quatro 

cadeirões em cada mesa 

 03 mesas pequenas  

 18 cadeiras 

 04 bebês conforto 

 02 cadeiras para adulto 

 01 pia 
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 03 cadeirões 

 

 SALA DO MOVIMENTO (BERÇÁRIO) 

 01 balcão com cinco divisórias. 

 02 janelas 

 02 portas 

 01 ventilador 

 01 relógio de parede 

 02 espelhos 

  

 

 PARQUE DO BERÇÁRIO 

 01 tanque de areia 

 01 balanço para bebês com dois acentos 

 01 balanço para bebê 

 01 escorregador apropriado para faixa etária 

 Brinquedos para brincar na areia  

 01 quadrado com tenda medindo 3m x 2m 

 

 MATERNAL 

Hall de entrada  

 Porta de entrada de vidro 

 01 banco em L de alvenaria 

 02 mesinha 

 02 balcões com cinco divisórias 

 

 Nº 30 SALA DE ARTES (ATELIÊ) 

 01 armário de duas portas 

  01 estante com 09 prateleiras 

 01 armário de parede com duas portas 

 01 estante com 4 prateleiras 

 01 estante de madeira com três prateleiras 

 01 ventilador 
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 02 janelas 

 02 portas 

 01 mesa retangular 

 02 bancos  

 01 pia 

 

 Nº 31 BANHEIRO FEMININO  

 01 vaso sanitário  

 01 porta papel toalha 

 01 porta papel higiênico 

 01 pia 

 01 espelhos 

 01 janela 

 

 Nº 34 VESTIÁRIO PARA FUNCIONÁRIO MASCULINO 

 02 vasos sanitários 

 01 chuveiro 

 02 portas 

 01 lavabo com duas cubas e duas torneiras 

 01 vitrô 

 02 espelhos 

 01 porta toalha 

 02 porta papel higiênico 

 01 banco 

 02 cadeiras 

 02 armários (roupeiro) 

 

 Nº 35 COZINHA MATERNAL/PRÉ-ESCOLA 

 01 porta 

 01 janela 

 01 janela de correr 

 01 geladeira 

 01 fogão industrial 
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 01 exaustor 

 01 micro-ondas 

 02 balcões 

 01 pia grande com duas cubas 

 01 armário 

 01 ventilador 

 Telas protetoras nas janelas 

 01 balança 

 01 máquina moer carne 

 01 porta papel toalha 

 

 REFEITÓRIO MATERNAL/ PRÉ-ESCOLA 

 07 janelas 

 03 portas 

 01 geladeira grande industrial 

 03 ventiladores 

 01 pia 

 01 porta papel toalha 

 02 balcões para sef service com cinco divisórias 

 9 conjuntos de mesas contendo 6 cadeiras cada 

 

 Nº41 BIBLIOTECA 

 03 janelas 

 01 porta 

 01 mesinha 

 01 T V de 29 polegadas 

 Almofadas 

 03 tapetes de E.V.A. 

 Livros infantis 

 01 armário com 2 portas 

 

 Nº 42 BANHEIRO INFANTIL MATERNAL  

 04 cubas  
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 04 chuveiros 

 06 trocadores 

 03 vasos sanitários infantis 

 01 pia com torneira 

 07 janelas 

 01 ventilador 

 01 exaustor 

 05 escadas móveis com três degraus 

 03 portas papel toalha 

 01 tanque com torneira 

 

 SALA N º 43  

 01 porta de correr (vidro) 

 01 porta 

 01 armário 

 01 prateleira 

 01 ventilador 

 14 colchonetes 

 Materiais/brinquedos pedagógicos 

 Livros de acordo com faixa etária 

 03 caixas organizadoras 

 01 espelho 

 Porta livros 

 01 varão com cortina 

 03 tapetes tatames em E.V.A 

 

 SALA N º 44  

 01 porta de correr (vidro) 

 01 porta 

 01 armário 

 01 prateleira 

 01 ventilador 

 14 colchonetes 
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 Materiais/brinquedos pedagógicos 

 Livros de acordo com faixa etária 

 03 caixas organizadoras 

 01 espelho 

 Porta livros 

 01 varão com cortina 

 03 tapetes tatames em E.V.A 

 

 SALA N º 45  

 01 porta de correr (vidro) 

 01 porta 

 01 armário 

 01 prateleira 

 01 ventilador 

 14 colchonetes 

 Materiais/brinquedos pedagógicos 

 Livros de acordo com faixa etária 

 03 caixas organizadoras 

 01 espelho 

 Porta livros 

 01 varão com cortina 

 03 tapetes tatames em E.V.A 

 

 SALA N º 46  

 01 porta de correr (vidro) 

 01 porta 

 01 armário 

 01 prateleira 

 01 ventilador 

 12 colchonetes 

 Materiais/brinquedos pedagógicos 

 Livros de acordo com faixa etária 

 03 caixas organizadoras 
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 01 espelho 

 Porta livros 

 01 varão com cortina 

 03 tapetes tatames em E.V.A 

 

 Nº 47 SALA PARA MATERIAL DE LIMPEZA  

 01 armário 

 01 tanque 

 03 vassouras 

 03 rodos 

 Materiais diversos de limpeza em geral. 

 

 Nº 48 SALA DE MATERIAL PEDAGÓGICO 

 04 prateleiras 

 Diversos materiais de uso coletivo 

 

 Parque Maternal 

 01 tanque de areia  

 10 motocas 

 02 escorregadores próprios para faixa etária 

 03 centopeias vai e vem 

 03 cavalinhos vai e vem 

 Brinquedos para brincar na areia  

  Tenda medindo 3m x 2m 

 

 

 PRÉ-ESCOLA 

 01 Hall de entrada  

 Porta de entrada de vidro 

 01 banco em L de alvenaria 

 01 bebedouro elétrico com agua natural e gelada 

 01 mesinha 
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 Nº 50 SALA DE MÚSICA 

 02 janelas 

 Diversos instrumentos musicais 

 02 portas 

 03 Almofadas 

 05 tapete tatame em E.V.A 

 01 rádio toca fitas  

 01 armário 

 01 carrinho suporte com TV de 29 polegadas 

 01 espelho 

 

 Nº 51 BANHEIRO INFANTIL  

 01 lavabo com cinco torneiras 

 01 espelho grande 

 01 tanque com torneira 

 07 janelas 

 05 vasos sanitários 

 01 ventilador 

 01 exaustor 

 01 banco de alvenaria 

 01 escada com três degraus móvel 

 02 portas papel toalha 

 04 chuveiros 

 

 Nº 53 VESTIÁRIO FEMININO PARA FUNCIONÁRIAS  

 02 vasos sanitários 

 01 chuveiro 

 02 portas 

 01 pia com duas cubas e duas torneiras 

 01 vitrô 

 02 espelhos 

 01 porta toalha 

 02 portas papel higiênico 
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 01 banco 

 06 armários (roupeiro) com quatro portas em cada um 

 

 Nº 54 COZINHA EXPERIMENTAL  

 01 porta 

 01 janela 

 01 janela de correr 

 01 geladeira 

 01 fogão industrial 

 01 exaustor 

 01 micro-ondas 

 02 balcões 

 01 pia grande com duas cubas 

 01 armário 

 01 ventilador 

 Telas protetoras nas janelas 

 01 porta papel toalha 

 01 mesa retangular 

 

 Nº 59 SALA LAVANDERIA / COSTURA 

 03 armários embutidos 

 01 armário 

 01 escrivaninha 

 06 cadeiras 

 03 máquinas de costura 

 01 ventilador 

 01 móvel pequeno com 4 gavetas 

 01 mesa grande 

 03 máquinas de lavar 

 03 secadoras 

 02 tanques de lavar roupas 

 06 caixas organizadoras 

 02 carrinhos de supermercado 
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 01 relógio de parede 

 

 Nº 60 – MATERIAIS DIVERSOS  

 Com materiais diversos e alimentos não perecíveis 

 

Sala Nº 61 

 01 porta de correr (vidro) 

 01 porta de madeira 

 01 prateleira com cinco divisórias 

 01 armário 

 01 suporte para mochilas 

 01 espelho 

 01 varão com porta livros 

 01 ventilador 

 

 SALA Nº 62 

 01 porta de correr (vidro) 

 01 porta de madeira 

 02 prateleira com 4 divisória 

 01 armário 

 01 suporte para mochilas 

 01 espelho 

 01 varão com porta livros 

 01 ventilador 

 

 SALA Nº 63 

 01 porta de correr (vidro) 

 01 porta de madeira 

 02 prateleiras com 5 divisória 

 01 prateleira com 2 divisórias 

 04 mesas com 4 cadeiras em cada 

 01 espelho 

 01 suporte para fantasias 
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 01 ventilador 

 

 SALA Nº 64 

 01 porta de correr (vidro) 

 01 porta de madeira 

 02 prateleira com 4 divisória 

 01 armário 

 01 suporte para mochilas 

 01 espelho 

 01 ventilador 

 12 colchonetes 

 

 Nº 65 MATERIAL DE LIMPEZA  

 01 armário 

 01 tanque 

 03 vassouras 

 03 rodos 

 Materiais diversos de limpeza em geral. 

 

 Nº 66  MATERIAIS PEDAGÓGICOS 

 04 prateleiras 

 Diversos materiais de uso coletivo 

 

 COPA DOS FUNCIONÁRIOS 

 01 janela 

 01 mesa com oito cadeias  

 01 geladeira 

 01 pia 

 01 suporte de papel 

 01 ventilador 

 

 SALA DE JOGOS 

 01 janela 
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 03 balcões com cinco divisórias em cada 

 03 mesas com seis cadeiras em cada uma 

 01 ventilador 

 01 armário embutido com três prateleiras em cada 

 01 armário embutido com duas prateleiras 

 

 SALA DO MOVIMENTO  

 01 piscina de bolinhas com bolinhas 

 01 escorregador 

 18 tapetes de E.V.A. 

 28 peças de vários tamanhos de (quadrado, circulo, cubo, 

triangulo, rolo) confeccionados de espuma e encapadas em napa   

 01 pula-pula 

 02 janelas 

 02 ventiladores 

 

 PARQUE MATERNAL E PRÉ - ESCOLA 

 01 casinha alvenaria 

 01 casinha de madeira 

 02 gira-gira 

 01 balanço com dois lugares 

 01 trepa-trepa 

 01 brinquedo para escalar  

 02 bancos 

 03 escorregadores próprios para faixa etária 

 03 centopeias vai e vem 

 04 cavalinhos vai e vem 

 Brinquedos para brincar na areia  

 02 armários para guardar brinquedos do parque 

 

 01 QUADRA DE ESPORTES 

 10 triciclos 
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3.1 CECI/INTEGRAL – CRECHE – BERÇÁRIO 

 

 RECEPÇÃO – SALA 1  

 01 porta balcão de vidro 

 04 interruptores 

 17 tomadas 

 05 luminárias 

 01 ventilador de parede 

 02 mesas 

 01 computador com teclado e mouse 

 05 cadeira 

 02 gaveteiro 

 01 banco de três lugares 

 01 cabideiro 

 01 quadro de força 

 01 relógio de ponto eletrônico 

 

 

  SALA DA DIREÇÃO E COORDENAÇÃO - SALA 2 

 01 porta  

 02 janelas 

 02 pontos de internet 

 02 Luminárias 

 02 mesas 

 02 computadores com teclado e mouse 

 01 impressora 

 03 cadeiras 

 01 gaveteiro 

 01 balcão com quatro gavetas 

 02 quadros de avisos 

 01 chapeiro de cartão de ponto 

 01 armário 
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 01 ventilador 

 

 CENTRAL DE MATERIAIS (ALMOXARIFADO) -  SALA 3 

 01 porta  

 01 janela 

 01 luminária 

 01 interruptor 

 05 tomadas 

 08 prateleiras de madeira 

 01 pia com duas cubas e uma torneira 

 02 armários 

 02 caixas organizadoras 

 

 COPA DOS PROFESSORES – SALA 4 

 01 porta 

 01 janela 

 02 interruptores 

 03 tomadas 

 01 bancada 

 01 fogão 

 01 ventilador de parede 

 01 armário com 6 portas 

 01 geladeira 

 01 mesa 

 03 cadeiras 

 01 micro-ondas 

 01 tanquinho 

 01 ventilador 

 01 pia 

 01 torneira 

 01 lixeira 

 01 bebedouro 
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  MÓDULO AZUL - FAZEM PARTE DESTE MÓDULO: 

 SALA DE RECREAÇÃO – SALA 6  

 04 portas 

 02 janelas 

 02 interruptores 

 03 tomadas 

 01 mesa 

 03 cadeiras 

 01 prateleira 

 01 rádio portátil 

 04 luminárias 

 01 espelho 

 01 estrutura de berço adaptada para brincadeiras 

 02 ventiladores 

 01 relógio de parede 

 01 porta livro de parede 

 01 lixeira 

 01 porta álcool gel de parede 

 01 porta papel higiênico 

 

 BANHEIRO FEMININO – SALA 7 

 04 portas 

 02 janelas 

 01 luminária 

 01 interruptor 

 02 tomadas 

 02 vasos 

 03 portas papéis higiênico 

 01 porta papel toalha 

 01 pia  

 01 chuveiro 

 02 torneiras 

 01 armário 08 portas 
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 01 banco de 03 lugares 

 03  lixeiras 

 

 SALA DE DESCANSO – SALA 8 

 02 portas 

 04 janelas 

 03 interruptores 

 07 tomadas 

 06 luminárias 

 01 armário 

 01 espelho 

 01 armário 

 20 colchonetes 

 01 ventilador de parede 

 

 SALA DE BRINQUEDOS – SALA 10 

 01 porta 

 01 janela 

 04 prateleiras 

 01 interruptor 

 01 luminária 

 02 armários 

 02 baldes grandes para guardar brinquedos 

 22 cx de brinquedos 

 05 teatro de fantoches 

 

 BANHEIRO/ TROCADOR MÓDULO AZUL 

 01 ventilador 

 01 interruptor 

 02 luminária 

 01 porta papel toalha 

 04 porta sabonete de parede 

 Cabides para toalhas com 24 ganchos 
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 01 porta babadores limpos 

 01 porta babadores sujos 

  01 mesa 

 04 chuveiros 

 04 torneiras 

 04 cubas 

 05 colchonetes 

 02 lixeiras 

 

 SALA DE DESCANSO MÓDULO AZUL 

 01 porta 

 02 luminárias 

 02 janelas 

 01 armário 

 02 tomadas 

 02 interruptores 

 03 tapetes em EVA 

 

 ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO 

 08  prateleiras de madeira 

 01  pia com duas cubas e uma torneira 

 02  armários 

 02  caixas organizadoras 

 

 SALA MULTIUSO – SALA 11 

 01 porta 

 02 janelas 

 01 interruptor 

 02 luminárias 

 02 mesa 

 01 televisor de 42 polegadas 

 01 retroprojetor 

 01 notebook 
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 01 aparelho de blueray 

 07 tomadas 

 01 porta livros de parede 

 01 lixeira 

 

 

 

 MÓDULO AMARELO - FAZEM PARTE DESTE MÓDULO: 

 SALA DE RECREAÇÃO - SALA 12 

 02 portas balcões 

 02 portas 

 03 interruptores 

 03 tomadas 

 01 lixeira 

 01 escorregador 

 01 espelho 

 01 prateleira 

 01 rádio 

 01 porta livros de parede 

 01 colchonete grande 

 04 placas de EVA 

 01 ventilador 

 01 mesa 

 07 banquinhos de madeira para crianças 

 01 painel sensorial de parede 

 02 cadeiras 

 01 mesa 

 01 jarra térmica de água 

 

 SALA DA NUTRICIONISTA – SALA 13 

 01 porta 

 01 janela 

 01 mesa 
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 05 tomadas 

 01 ponto de internet 

 01 interruptor 

 01 luminária 

 01 ventilador de mesa 

 01 computador com teclado e mouse 

 03 cadeiras 

 01 armário de duas portas 

 01 quadro de avisos 

 01 lixeira 

 01 painel de parede para recados 

 01 quadro de força 

 

 SALA DOS PROFESSORES PARA LEITURA– SALA 15 

 02 portas 

 02 janelas 

 01 luminária 

 01 espelho 

 01 interruptor 

 01 tomada 

 01 ventilador 

 

 SALA DE MOVIMENTO – SALA 17 

 02 portas 

 02 janelas 

 18 placas de EVA 

 01 ventilador 

 02 tomadas 

 01 prateleira 

 01 armário 

 04 luminárias 

 01 cadeira 

 20 blocos de espuma 
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 02 rolos infláveis de borracha 

 01 bola de pilates 

 01 lixeira 

 01 porta papel higiênico 

 

 BANHEIRO INFANTIL DO MÓDULO AMARELO 

 

   02 luminárias 

   02 tomadas 

   01 ventilador 

   01 interruptor 

   02 vasos infantis 

   01 pia infantil 

   04 cubas 

   04 chuveiros 

   04 colchonetes 

   02 lixeiras 

   02 portas papéis toalha de parede 

   02 portas papéis higiênico 

 

 BANHEIRO ADULTO FEMININO 

 04 portas 

 02 janelas 

 01 banco de 03 lugares 

 01 armário 

 01 tomada 

 01 interruptor 

 01 luminária 

 02 vasos sanitários 

 01 pia 

 01 chuveiro 

 02 chuveiros 

 03 lixeiras 
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 01 porta papel toalha 

 02 porta papel higiênico 

 

 BANHEIRO MASCULINO COM ACESSO NA PARTE 

EXTERNA DO MÓDULO 

 02 portas 

 01 vaso 

 01 porta papel higiênico 

 01 porta papel toalha 

 01 pia 

 01 interruptor 

 01 luminária 

 01 lixeira 

 

    SALA PARA DESCANSO – SALA 18 

    02 portas 

    02 janelas 

    01 tomada 

    02 interruptores 

    02 prateleiras de aço 

    02 armários 

    10 colchonetes 

    01 ventilador de parede 

    01 porta papel higiênico 

    01 porta álcool gel 

    01 lixeira 

 

 MÓDULO VERDE  -  FAZEM PARTE DESTE MÓDULO: 

 SALA DE RECREAÇÃO – SALA 19  

    02 portas balcão 

    04 portas 

    02 janelas 

    04 portas 
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    01 tomada 

  01 interruptor 

 01 rádio 

 01 quadro de força 

 01 berço adaptado para brincar 

 24 placas de EVA 

 01 colchonete 

 01 espelho 

 01 barra de apoio 

 01 ventilador 

 08 cadeirões 

 01 relógio de parede 

 

 TROCADOR INFANTIL  

    04 cubas 

    04 chuveiros 

    04 trocadores  

  

 COPA DOS PROFESSORES - SALA 22  

 01 armário 6 portas 

 01 bebedouro 

 03 cadeiras 

 01 fogão 

 01 geladeira 

 01 mesa 

 01 micro-ondas 

 01 pia 

 

 ALMOXARIFADO DA TERCEIRIZADA - SALA 24 

 01 cuba com chuveiro 

 02 prateleiras 

 01 banquinho 
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 SALA DE DESCANSO – SALA 26 

  04 luminárias 

 01 ventilador de teto  

 10 colchonetes 

 01 janela com vidro 

 01 porta 

 01 tomada 

 01 interruptor 

 03 caixas de brinquedo 

 03 caixas com lençóis e cobertores 

 01 suporte de papel higiênico                                           

 10 colchonetes 

 01 ventilador 

 

 SALA DE DESCANSO – SALA 27 

  10 colchonetes 

  01 ventilador4 luminárias 

 10 colchonetes 

 01 ventilador 

 01 ventilador de teto 

 10 colchonetes 

 01 janela 

 02 caixas com brinquedos e materiais em PVC 

 01 lixeira 

 01 suporte de papel higiênico 

 01 interruptor 

 

 TROCADOR INFANTIL – SALA 28 

 04 cubas 

 04 chuveiros 

 04 trocadores  

 01 tomada 

 01 interruptor 
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 01 ventilador de teto 

 04 banheiras 

 02 balcões/trocador 

 01 pia 

 03 cabides com 24 ganchos 

 04 chuveiros 

  02 lixeiras 

 01 porta 

 02 janelas 

 07 trocadores (colchonetes) 

 01 cesto com materiais de higiene (escova de cabelo, 

maisena e pomadas para assadura) 

   

 REFEITÓRIO – SALA 29 

 04 conjuntos de cadeirões com 4 lugares cada 

 03 portas balcão 

 02 portas 

 42 cadeiras infantis 

 04 mesas grandes para refeição 

 02 tomadas 

 02 interruptores 

 01 ventilador de teto 

 01 pia 

 05 cadeiras para adulto 

 01 suporte de álcool gel 

 01 suporte de papel higiênico 

 04 luminárias 

 01 relógio de parede 

 01 suporte de toalha descartável 

 

 BANHEIRO ADULTO FEMININO 

   02 vasos sanitários 

   02 pias 
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   01 chuveiro 

 

 CORREDOR 

 02 luminárias 

 01 mesa  

 01 armário 

 01 cadeira 

 08 portas 

 01 suporte de álcool gel 

 01 interruptor 

 

 BANHEIRO FEMININO FUNCIONÁRIAS 

 02 armários de aço 

 01 chuveiro 

 02 vasos sanitários 

 02 janelas 

 02 suporte de papel higiênico 

 01 porta toalha 

 04 portas 

 02 pias 

 02 espelhos 

 01 ventilador portátil 

 01 banco com três lugares 

 01 cadeira 

 01 cabideiro  

 01 tomada 

 03 lixeiras 

 

 SALÃO DE RECREAÇÃO (SALA 19) 

 02 portas-balcão 

 04 portas 

 01 tomada 

 01 interruptor 
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 01 prateleira 

 01 rádio 

 01 quadro de força 

 01 berço adaptado para brincadeiras 

 24 placas de EVA 

 01 colchonete 

 01 espelho 

 01 barra de apoio 

 01 ventilador 

 08 cadeiras 

 01 relógio de parede 

  01 suporte de álcool gel 

 01 suporte para babadores limpos 

 03 luminárias 

 03 cadeiras 

 03 caixas de brinquedos 

 

 MÓDULO PESSEGO – FAZEM PARTE DESTE MÓDULO:  

 COZINHA – N° 31 

 03 armários 

 01 porta balcão 

 02 portões 

 02 janelas 

 04 luminárias 

 01 coifa 

 01 ventilador de parede 

 01 exaustor 

 17 tomadas 

 03 interruptores 

 01 balcão de alvenaria 

 01 relógio de parede 

 03 bancos  
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 01 lixeira 

 01 batedeira 

 01 centrífuga 

 02 fogões industriais 

 01 freezer 

 03 geladeiras 

 02 liquidificadores 

 01 micro-ondas 

 01 multiprocessador 

 04 pias 

 

 SALA DE ENFERMAGEM – SALA 34 

 01 porta 

 01 janela 

 05 tomadas 

 02 interruptores 

 01 computador  

 01 gaveteiro 

 03 cadeiras 

 01 armário 

 01 lixeira 

 01 suporte de álcool gel 

 01 suporte de papel higiênico 

 01 balança 

 02 mesas retangulares 

 01 computador de mesa com teclado e mouse 

 01 cadeira giratória 

 01 colchonete 

 01 gaveteiro com 4 gavetas 

 01 armário de duas portas 

 01 ventilador de parede 

 

 SALÃO DE RECREAÇÃO – SALA 35 
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 02 portas balcão 

 02 portas 

 01 relógio de parede 

 02 ventiladores de parede 

 01 barra de apoio 

 08 cadeirões 

 01 mesa 

 02 cadeiras 

 01 porta livros 

 03 luminárias 

 01 suporte de álcool gel 

 01 prateleira de madeira pequena 

 02 suportes de papel higiênico 

 02 lixeiras 

 01 caixa de energia elétrica 

 02 interruptores 

 01 tomada 

 15 placas de EVA 

 

 SALA DE DESCANSO 

   10 colchonetes 

    01 ventilador 

 

 SALA DE AMAMENTAÇÃO - SALA 41 

 01 porta 

 01 luminária 

 01 janela 

 01 suporte álcool gel 

  01 suporte de papel higiênico 

 01 ventilador de chão 

 01 relógio de parede 

 08 cadeiras para amamentação 
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 SALA DOS PROFESSORES E INFORMÁTICA – SALA 42 

 04 mesas 

 08 cadeiras 

 04 computadores com teclado e mouse 

 01 sofá de três lugares 

 02 armários 

 01 estante 

 01 ventilador 

 

 TROCADOR INFANTIL 

   04 cubas 

   04 chuveiros 

   04 trocadores  

 

 BANHEIRO ADULTO FEMININO 

   02 vasos sanitários 

   01 pia 

   01 chuveiro 

 

 BANHEIRO DE FUNCIONÁRIOS (SEM NUMERAÇÃO) 

 

  BANHEIRO INFANTIL – SALA 40 

 04 cubas 

 04 chuveiros 

 04 trocadores  

 

 ACESSO EXTERNO – 43 

 06 PARQUES 

  02 CASAS DE GÁS 

 04 cilindros P45 

 

3.2 CECI/ INTEGRAL – CRECHE – MATERNAL 
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 HALL DE ENTRADA – PISO TÉRREO 

   03 portas  

   03 ventiladores 

   04 interruptores 

   03 janelas 

   07 tomadas 

 

 PISO TÉRREO - RECEPÇÃO  

   01 mesa grande 

   01 mesa pequena 

   01 janela 

   01 interruptor 

   01 porta 

   03 tomadas 

   01 luminária 

   01 ventilador 

   01 impressora 

   01 gaveteiro 

   01 cadeira 

   01 armário  

 

 PISO TÉRREO – HALL DE ENTRADA ALA A 

 02 pias com 8 torneiras  

 02 pias com 8 torneiras  

 02 pias com 8 torneiras  

 02 pias com 8 torneiras  

 02 filtros de água  

 02 registros de água  

 01 papeleira 

 01 porão com escada marinheiro  

 

 HALL DE ENTRADA  ALA A -  BANHEIRO INFANTIL  

 01 porta 
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 01 interruptor 

 06 luminárias 

 02 papeleiras 

 02 sabonetes 

 01 caixa (chave geral) 

 04 pias infantis 

 04 torneiras 

 05 vasos sanitários infantis 

 05 suportes de papel higiênico 

 01 chuveiro 

 01 trocador  

 03 lixeiras grandes 

 05 lixeiras pequenas 

 05 ganchos para toalha 

 01 espelho grande 

 01 registro 

 

 HALL DE ENTRADA ALA A BANHEIRO ADULTO 

MASCULINO ADAPTADO 

 01 porta 

 vaso sanitário adulto adaptado 

 01 barra de apoio/segurança 

 01 interruptor 

 02 lixeiras 

 01 gancho para toalha 

 01 pia 

 01 suporte de papel higiênico 

 01 espelho pequeno 

 01 luminária redonda pequena 

 PISO TÉRREO  ALA A - REFEITÓRIO 

 03 portas 

 13 janelas 

 01 quadro energia elétrica 
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 06 ventiladores 

 05 tomadas 

 02 pias 

 04 torneiras 

 01 bebedouro 

 01 suporte de álcool gel 

 02 papeleiras 

 01 lixeira grande 

 04 mesas grandes 

  01 suporte toalha descartável 

 23 mesas infantis 

 132 cadeiras infantis 

 

 PISO TÉRREO  ALA A - COPA 1 – DENTRO DO 

REFEITÓRIO 

 01 porta 

 03 armários 

 01 micro ondas 

 03 prateleiras 

 01 aparador 

 02 pias 

 01 mesa 

 01 ventilador 

 01 interruptor 

 03 tomadas 

 01 janela 

 02 luminárias 

 

Para o atendimento das crianças de 1 ano e 6 meses a 3 anos 

e 11 meses, usamos os módulos, identificados por letras e cores e 

são compostos por: 

 2 salas de referência para 2 turmas de crianças 

 1 salão de uso comum  
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 1 banheiro de uso comum das crianças 

 

 PISO TÉRREO ALA A  - MÓDULO A – SALA 22 

 03 janelas 

 02 cadeiras 

 01 mesa 

 01 ventilador 

 01 armário 

 14 colchonetes  

 04 prateleiras 

 03 interruptores 

 04 luminárias 

 01 porta 

 

  PISO TÉRREO – ALA A  MÓDULO A – SALA 23 

 03 janelas 

 02 cadeiras 

 01 mesa 

 01 ventilador 

 01 armário 

 15 colchonetes  

 01 prateleira 

 02 interruptores 

 04 luminárias 

 01 porta 

 

 SALÃO DE USO COMUM DO MÓDULO A: 

 Bebedouro 

 Pia 

 09 luminárias 

 02 ventiladores 

 01 relógio de parede 

 Porta canecas 
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 01 espelho 

 3 estantes baixas 

 01 mesa retangular baixa 

 01 armário (no corredor até as salas) 

 03 janelas 

 01 porta 

 

 BANHEIRO DE USO COMUM DO MÓDULO A: 

 03 cubas 

 03 chuveiros 

 03 janelas 

 01 ventilador 

 03 porta toalhas 

 02 peniqueiros 

 Piniqueiros 

 01 vaso sanitário 

 01 tanque 

 01 pia com torneira 

 01 escada com 3 degraus 

 02 luminárias 

 01 porta 

 

 PISO TÉRREO ALA B 

 PISO TÉRREO – HALL DE ENTRADA ALA B 

 17 luminárias 

 04 extintores 

  02 bancos (plástico/grandes) 

 02 mesas (madeira/pequenas) 

 01 tablado 

 06 lixeiras grandes 

 04 lixeiras (lixo reciclável) 

 02 quadros de avisos 

 01 porão  
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 02 pias com 8 torneiras  

 02 filtros de água  

 02 registros de água  

 01 papeleira 

 01 suporte de álcool gel 

 

 

 PISO TÉRREO – ALA B - BANHEIRO ADULTO 

FEMININO  

 01 Porta 

 01 interruptor 

 06 luminárias 

 02 papeleiras 

 02 sabonetes 

 01 caixa (chave geral) 

 05 pias  

 05 torneiras 

 05 vasos sanitários  

 5 suportes de papel higiênico 

 01 chuveiro 

 01 trocador  

 03 lixeiras grandes 

 05 lixeiras pequenas 

 05 ganchos para toalha 

 01 espelho grande 

  01 registro 

 

 

 PISO TÉRREO ALA B - BANHEIROS ADULTO 

FEMININO ADAPTADO  

 1 porta 

 vaso sanitário adulto adaptado 

 1 barra de apoio/segurança 
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 1 interruptor 

 2 lixeiras 

 1 gancho para toalha 

 1 pia 

 1 suporte de papel higiênico 

 1 espelho pequeno 

 1 luminária redonda pequena 

 1 papeleira 

 

 PISO TÉRREO ALA B - PORTA DE ACESSO (N° 12) 

 01 janela 

 03 luminárias 

 01 quadro de energia elétrica 

 02 quadros de avisos 

 01 interruptor 

 05 tomadas 

 01 chapeiro 

 01 ponto eletrônico 

 

 PISO TÉRREO ALA B - ENFERMAGEM – SALA13 

 04 tomadas 

  01 papeleira 

 01 mesa pequena com rodinhas 

 01 computador 

 01 armário 

 01 porta 

 01 pia 

 02 cadeiras adulto 

 02 cadeiras infantis de plástico 

 01 mesa 

 02 gaveteiros 

 01 telefone 

 01 janela 
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 01 ventilador 

 01 escada de ferro com 03 degraus 

 01 banco de plástico 

 01 suporte de álcool gel 

 01 quadro de avisos 

 02 interruptores 

 01 ducha 

 

 PISO TÉRREO ALA B – SERVIÇO TERCEIRIZADO - 

SALA 14  

 01 porta  

 01 geladeira 

 01 banco 

 05 cadeiras 

 01 mesa com gaveteiro 

 01 mesa 

 01 armário 

 01 janela 

 01 interruptor 

 02 tomadas 

 01 ventilador 

 02 luminárias 

 

 PISO TÉRREO ALA B - COZINHA INDUSTRIAL – SALA 

15 

 1 porta 

 22 tomadas  

 6 interruptores 

 2 geladeiras 

 3 freezers 

 1 fogão industrial (6 bocas) 

 1 fogão industrial (2 bocas) 

 1 fogão doméstico (6 bocas) 
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 1 forno industrial 

 1 micro ondas 

 1 mesa grande  

 4 prateleiras 

 6 pias  

 7 torneiras 

 5 ventiladores 

 4 armários  

 

 PISO TÉRREO ALA B-BANHEIRO FEMININO ADULTO – 

SALA 18 

 01 porta 

 01 interruptor 

 02 pias com 2 torneiras 

 01 roupeiro com 12 portas 

 01 roupeiro com 16 portas 

 02 vasos sanitários 

  01 ducha 

 02 chuveiros 

 02 janelas 

 01 papeleira 

 03 cadeiras 

 03 luminárias 

 

 PISO TÉRREO ALA B- NUTRIÇÃO - SALA 19  

 01 porta 

 01 janela 

 02 armários 

  02 gaveteiros 

 02 cadeiras 

 02 mesas 

 01 interruptor 

 02 luminárias  



 
 

51 
 

 01 ventilador 

 02 computadores 

 03 tomadas 

 02 lixeiras 

 02 tomadas 

 

 PISO TÉRREO - MÓDULO B – SALA 32 

 03 janelas com cortina 

 1 cadeira 

 02 mesas baixas 

 02 ventiladores 

 01 armário 

 02 prateleiras 

 02 interruptores 

 05 luminárias 

 16 colchonetes  

 01 porta      

 

  PISO TÉRREO - MÓDULO B – SALA 31 

 03 janelas 

 02 ventiladores 

 01 armário 

 14 colchonetes  

 02 prateleiras 

 02 interruptores 

 05 luminárias 

 01 porta 

 

 SALÃO DE USO COMUM DO MÓDULO B: 

 Bebedouro 

 11 luminárias 

 02 ventiladores 

 01 relógio de parede 
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 Porta canecas 

 3 estantes baixas 

 03 mesas quadradas baixas 

 10 cadeiras baixas 

 06 janelas 

 02 portas 

 

 BANHEIRO DE USO COMUM DO MÓDULO B: 

 04 cubas 

 04 chuveiros 

 03 janelas 

 01 ventilador 

 04 porta toalhas 

 02 vasos sanitários 

 01 tanque 

 01 pia com torneira 

 03 escada com 3 degraus 

 03 luminárias 

 01 porta 

 

 PISO TÉRREO - SALA DE MATERIAS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA – SALA 34 

 01 porta  

 01 pia  

 01 tomada  

 02 interruptores 

 01 suporte de álcool 

 01 ventilador  

 

 SALA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO – SALA 35 

 

 01 porta 

 08 prateleiras 
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 01 luminária 

 01 interruptor 

 02 tomadas 

 01 pia 

 

 PISO TÉRREO - APOIO – MANUTENÇÃO – N° 36 

 1 porta 

 3 mesas 

 4 cadeiras  

 3 computadores 

 3 gaveteiros 

 1 ventilador de chão 

 1 ventilador de teto 

 1 armário balcão com 2 portas 

 1 armário balcão com 1 porta 

 3 lixeiras 

 3 apoios de pés 

 4 luminárias 

 1 interruptor 

 3 aparelhos de telefone 

 1 janela 

 

 RAMPAS DE ACESSO AO PISO I - ALA A 

 

 corrimão contínuo 

 02 rampas  

 07 luminárias 

 04 janelas 

 03 interruptores 

 04 tomadas 

 02 luzes de emergência 

 

 PISO I HALL DE ENTRADA - ALA A 
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 01 ponto de acesso para WIFI 

 02 tomadas 

 02 extintores 

 01 luz de emergência 

 03 luminárias  

 

 PISO I HALL DE ENTRADA – ALA A 

 02 pias com 8 torneiras  

 02 filtros de água  

 02 registros de água  

 01 papeleira 

  

 

 PISO I – ALA A – BANHEIRO INFANTIL 

 1 Porta 

 1 interruptor 

 6 luminárias 

 2 papeleiras 

 2 sabonetes 

 1 caixa (chave geral) 

 4 pias infantis 

 4 torneiras 

 5 vasos sanitários infantis 

 5 suportes de papel higiênico 

 1 chuveiro 

 1 trocador  

 3 lixeiras grandes 

 5 lixeiras pequenas 

 5 ganchos para toalha 

 1 espelho grande 

 1 registro 
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 PISO I – ALA A – BANHEIRO MASCULINO ADAPTADO 

 1 porta 

 vaso sanitário adulto adaptado 

 1 barra de apoio/segurança 

 1 interruptor 

 2 lixeiras 

 1 gancho para toalha 

 1 pia 

 1 suporte de papel higiênico 

 1 espelho pequeno 

 1 luminária redonda pequena 

 1 papeleira 

 

 PISO I – HALL – ALA A- CORREDOR DE ACESSO N°42 

 

 PISO I – ALA A - CENTRAL DE MATERIAIS – SALA 39 

 

 1 porta  

 2 estantes de madeira com 7 prateleiras 

 1 armário de ferro com 4 prateleiras 

 1 armário de madeira com 7 prateleiras 

 1 armário de ferro de vidro 

 1 mesa 

 2 cadeiras 

 1 janela 

 4 luminárias 

 1 mesa pequena 

 3 carrinhos para transporte de materiais 

 1 tomada 

 1 computador 

 1 interruptor 

 1 lixeira 
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 PISO I – ALA A - VESTIÁRIO DATERCEIRIZADA – SALA 

40 

 01 porta 

 01 interruptor 

 01 pia 

 01 torneira 

 02 luminárias 

 01 janela 

 02 vasos sanitários 

  01 chuveiro 

 02 roupeiros com 06 portas cada um 

 

 COZINHA DOS PROFESSORES – N° 41 

 01 porta 

 02 mesas redondas 

 06 cadeiras 

 02 geladeiras 

 01 micro ondas 

 01 pia com 2 cubas 

 01 escorredor de pratos 

 02 bancos  

 01 bebedouro 

 06 tomadas 

 01 interruptor 

 02 armários de madeira de parede 

 02 janelas 

 02 ventiladores 

 01 divisória de madeira 

 06 luminárias 

 01 lixeira grande 

 01 mesa redonda pequena 

 01 suporte de álcool gel 

 01 papeleira 
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 01 armário de chão de madeira 

 

 SALA DOS PROFESSORES 

 02 portas  

 06 luminárias 

 02 janelas  

 01 armário de madeira 

 01 estante pequena de ferro 

 01 mesa 

 04 cadeiras 

 03 banquetas 

 01 lixeira 

 01 mural 

 01 ventilador 

 04 tomadas 

 01 interruptor 

 

 PISOI - ALA A - SALA DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS – 

SALA  43 

 

 02 armários de ferro tipo roupeiro 

 

 

 PISO I – ALA A - SALA MULTIUSO - SALA 44 

 01 porta  

 03 armários 

  02 mesas 

 01 interruptor 

 04 janelas 

 03 ventiladores 

 01 banqueta de madeira 

 01 data show 

 01 quadro branco pequeno para recados 
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 04 tomadas 

 48 cadeiras de plástico 

 06 cadeiras estofadas 

 08 luminárias 

 01 notebook 

 01 aparelho de DVD 

 02 aparelhos de som 

 

 PISO I- ALA A - APOIO PEDAGÓGICO – N° 63 DedIC 

 01 porta 

 02 telefones 

 02 mesas 

 02 cadeiras 

 02 computadores 

 02 estantes de ferro 

 01 armário de ferro 

 01 armário de madeira 

 02 janelas 

 04 luminárias 

 16 tomadas 

 01 interruptor 

 02 gaveteiros 

 01 ventilador 

 01 relógio de parede 

 

 PISO I – ALA A SECRETARIA – N° 64 DedIC 

 01 porta  

 01 telefone 

 02 poltronas 

 01 armário de madeira modo  balcão 

 01 armário de madeira 

 01 lixeira 

 01 mesa 
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 01 cadeira 

 01 computador 

 01 ventilador 

 01 janela 

 01 interruptor 

 12 tomadas 

 02 luminárias 

 

 PISO I – ALA A SALA DIREÇÃO GERAL SALA 65 – 

DedIC 

 02 portas 

 01 mesa grande 

 01 mesa redonda 

 01 telefone 

 01 computador 

 08 cadeiras 

 19 tomadas 

 01 lixeira 

 02 janelas 

 01 frigobar 

 01 ventilador 

 01 estante balcão  

 04 luminárias  

 01 interruptor 

 

 PISO I – ALA A - SALA DA ADMINISTRAÇÃO – N° 66 - 

DedIC 

 01 porta 

 10 mesas 

 02 máquinas de xerox 

 02 armários de chão de madeira 

 02 gaveteiros de madeira 

 01 relógio de parede 
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 01 mural de recados 

 04 janelas  

 01 caixinha para cartões ponto 

 01 chapeiro 

 09 computadores 

 10 lixeiras 

 33 tomadas 

 01 aparelho de ar condicionado 

 08 telefones 

 01 ventilador 

 01 ventilador de teto 

 08 gaveteiros 

 01 claviculário 

 

 PISO I – ALA A - SALA DE ASSESSORIA 

ADMINISTRATIVA – N° 67 DedIC 

 01 porta 

 03 cadeiras  

 01 computador  

 01 telefone 

 01 gaveteiro 

 01 armário de madeira 

 01 luminária 

 01 janela 

 08 tomadas 

 01 interruptor 

 01 ventilador de chão 

 

 

 PISO I – ALA A - SALA PROVEDOR – N° 68 DediC 

 01 rack de computadores servidor 

 01 rack de distribuição de rede 

 01 porta 
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 02 janelas 

 02 mesas 

 01 cadeira 

 01 armário de madeira 

 03 aparelhos de ar condicionado 

 01 lixeira 

 18 tomadas 

 01 interruptor 

 

 PISO I – ALA A COPA 2  ADMINISTRATIVA– N° 69 DedIC 

 01 porta 

 01 mesa redonda com 4 cadeiras 

 01 pia com duas cubas e 2 torneiras 

 01 bebedouro 

 02 armários de ferro com 2 portas 

 01 escorredor de pratos 

 01 lixeira 

 01 janela 

 02 luminárias 

 03 tomadas 

 01 interruptor 

 01 armário de madeira 

 01 geladeira 

 01 micro ondas 

 02 porta copos 

 01 papeleiro 

 01 relógio de parede 

 

 PISO I – ALA A -BANHEIRO FEMININO ADULTO 

ADMINISTRATIVO – DediC 

 01 porta 

 01 pia grande com 2 cubas e 2 torneiras 

 01 espelho grande 
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 02 janelas 

 01 divisória de madeira 

 02 luminárias 

 01 lixeira grande 

 04 lixeiras pequenas 

 01 chuveiro 

 04 vasos sanitários 

 01 cadeira 

 02 tomadas 

 01 interruptor 

 

 PISO I - CORREDOR DE LIGAÇÃO ENTRE AS ALAS A E B 

 

 SALA DE INFORMÁTICA - N° 45 

 01 porta 

 03 luminárias 

 02 janelas 

 01 ventilador 

 21 tomadas 

 02 interruptores 

 02 bancadas 

       06 cadeiras 

 07 computadores 

 01 relógio de parede 

 

 SALA DE LEITURA DOS PROFESSORES – N° 46 

 01 porta  

 01 luminária 

 01 ventilador 

 04 colchonetes 

 01 interruptor 

 01 estante pequena de ferro 

 06 almofadas 
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 01 janela 

 

 SALA DE ARQUIVOS  

 01 porta 

 01 estante de madeira 

 03 estantes de ferro 

 01 janela 

 01 luminária 

 01 interruptor 

 03 mesas  

 01 cadeira 

 

 SALA DIREÇÃO – N° 59 

 01 porta  

 02 cadeiras 

 01 mesa 

 02 armários de madeira 

 01 gaveteiro 

  01 interruptor  

  01 janela 

   02 luminárias  

   01 telefone 

   01 computador 

 

 SALA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA – N° 60 

 01 porta  

 02 mesas 

 04 cadeiras 

 02 janelas 

 02 luminárias 

 02 computadores 

 02 lixeiras pequenas 

 01 chapeiro 
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 02 armários de madeira 

 01 estante de ferro com vidro 

 02 gaveteiros 

 01 telefone 

 01 ventilador 

 01 interruptor 

   04 tomadas 

   01 ventilador de chão 

   01 relógio de parede 

   01 mural 

 

 SALA DE REUNIÕES – N° 61 

   01 chapeiro de cartão ponto 

   01 armário de madeira com 02 portas 

   01 ventilador de chão 

   01 armário de madeira com gavetas 

   01 claviculário 

 

 RAMPAS DE ACESSO AO PISO I -  LADO B 

 corrimão contínuo 

 02 rampas 

 03 tomadas 

 07 luminárias 

 02 luzes de emergência 

 04 janelas 

 02 interruptores 

 

 HALL - PISO I - LADO B 

 3 luminárias  

 4 interruptores 

 2 tomadas 

 1 luz de emergência 

 2 extintores 
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 02 pias com 8 torneiras  

 02 filtros de água  

 02 registros de água  

 01 papeleira 

 

 HALL –PISO I – LADO B 

 PISO I HALL DE ENTRADA - ALA B - BANHEIRO ADLTO 

FEMININO 

 1 Porta 

 1 interruptor 

 6 luminárias 

 2 papeleiras 

 2 sabonetes 

 1 caixa (chave geral) 

 5 pias  

 5 torneiras 

 5 vasos sanitários  

 5 suportes de papel higiênico 

 1 chuveiro 

 1 trocador  

 3 lixeiras grandes 

 5 lixeiras pequenas 

 5 ganchos para toalha 

 1 espelho grande 

 1 registro 

 

 PISO I HALL DE ENTRADA - ALA B – BANHEIRO 

ADULTO FEMININO ADAPTADO 

 01 porta 

 vaso sanitário adulto adaptado 

 01 barra de apoio/segurança 

 01 interruptor 

 02 lixeiras 
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 01 gancho para toalha 

 01 pia 

 01 suporte de papel higiênico 

 01 espelho pequeno 

 01 luminária redonda pequena 

 01 papeleira 

 

 MÓDULO C – SALA 50 

 03 janelas 

 02 ventiladores 

 01 armário 

 17 colchonetes  

 02 interruptores 

 05 luminárias 

 03 janelas 

 02 ventiladores 

 01 armário 

 14 colchonetes  

 02 prateleiras 

 02 interruptores 

 05 luminárias 

 01 porta 

 

 SALÃO DE USO COMUM DO MÓDULO C: 

 10 cadeiras baixas 

 13 mesas quadradas baixas 

 14 luminárias 

 01 armário  

 01 prateleira 

 04 interruptores 

 07 janelas 

 Bebedouro 

 01 porta 
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 MÓDULO C - SALA AMBIENTE – “SALA DE JOGOS” 

Esta sala ambiente encontra-se dentro do salão de uso comum 

do módulo C 

 

 BANHEIRO DE USO COMUM DO MÓDULO C: 

 03 luminárias 

 01 ventilador 

 03 chuveiros 

 04 cubas 

 02 vasos sanitários 

 02 interruptores 

 03 janelas 

 01 pia com torneira 

 01 tanque 

 01 porta 

 

 MÓDULO D – SALA 56 

 03 janelas 

 01 ventilador 

 01 armário 

 14 colchonetes  

 02 prateleiras baixas e 01 prateleira alta 

 01 interruptor – 6 tomadas 

 04 luminárias 

 01 porta 

 

 MÓDULO D – SALA 57 

 01 janela 

 01 ventilador 

 01 armário pequeno 

 03 colchonetes  

 01 prateleira 
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 01 interruptor 

 02 luminárias 

 01 porta 

 

 MÓDULO D – SALA 58 

 03 janelas 

 01 ventilador 

 01 armário pequeno 

 15 colchonetes  

 01 prateleira 

 02 interruptores 

 04 luminárias  

 01 porta 

 

 SALÃO DE USO COMUM DO MÓDULO D: 

 Bebedouro 

 11 luminárias 

 02 ventiladores 

 01 relógio de parede 

 Porta canecas 

 02 cadeiras baixas 

 06 janelas 

 5 interruptores 

 01 mesa quadrada baixa 

 01 armário 

 02 luminárias 

 2 espelhos de parede 

 01 porta 

 

 MÓDULO D – SALA AMBIENTE: “SALA DO FAZ DE 

CONTA” 

Esta sala ambiente encontra-se dentro do salão de uso comum 

do módulo D 
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 BANHEIRO DE USO COMUM DO MÓDULO D: 

 02 pias com torneiras 

 4 cubas 

 04 chuveiros 

 2 peniqueiros 

 2 vasos sanitários 

 2 lixeiras 

 01 ventilador 

 02 suportes de penico 

 04 luminárias 

 02 interruptores 

 3 tomadas 

 03 janelas 

 01 porta 

 RAMPAS DE ACESSO AO PISOII ALA B 

   corrimão contínuo 

   2 rampas 

   7 luminárias 

   4 janelas 

   3 tomadas 

   1 luz de emergência 

 

 PISO II –  ALA B HALL DE ENTRADA 

    02 pias com 8 torneiras  

    02 filtros de água  

    02 registros de água  

    01 papeleira 

 

 MÓDULO E – SALA 79 

 03 janelas 

 11 cadeiras 

 02 mesas quadradas 
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 03 mesas individuais 

 02 ventiladores 

 01 armário 

 14 colchonetes  

 01 prateleira 

 05 tomadas 

 01 interruptor 

 05 luminárias 

 01 porta 

 MÓDULO E – SALA 80 

 04 janelas 

 12 cadeiras 

 03 mesas 

 02 ventiladores 

 02 armários 

 11 colchonetes  

 02 prateleiras 

 05 interruptores 

 06 luminárias 

 01 porta 

 MÓDULO E – SALA AMBIENTE - BIBLIOTECA  SALA 81  

 02 estantes de ferro 

 01 armário de madeira 

 04 luminárias 

 01ventilador de parede 

 01 armário de ferro 

 03 janelas 

 01 interruptor 

 01 tomada 

 01 pia com duas torneiras 

 01 mesa 

 04 cadeiras 
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 01 porta 

 SALÃO DE USO COMUM DO MÓDULO E: 

 04 janelas 

 11 luminárias 

 02 mesas 

 08 cadeiras 

 01 ventilador 

 01 relógio de parede 

 Bebedouro 

 Suporte para canecas 

 01 pia com torneira 

 03 interruptores 

 01 porta 

  BANHEIRO DE USO COMUM DO MÓDULO E: 

 02 janelas 

 03 luminárias 

 4 boxes de banho 

 02 pias baixas 

 03 vasos sanitários baixos 

 01 ventilador 

 01 torneira 

 01 interruptor 

 01 porta 

 MÓDULO F – SALA AMBIENTE – ATELIÊ- SALA 84 

 01 pia com duas torneiras 

 07 mesas infantis 

 20 cadeiras infantis 

 03 janelas 

 08 luminárias 

 02 ventiladores de parede 

 01 armário de madeira 

 01 estante pequena de ferro 
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 01 tomada 

 02 interruptores 

 MÓDULO F – SALA AMBIENTE –“SALA DE VÍDEO” – 

SALA 85 

 02 janelas 

 01 porta 

 01 televisão LCD 

 01 televisão 29 polegadas 

 01 interruptor 

 04 tomadas 

 01 pia com 02 torneiras 

 03 cadeiras infantis 

 01 mesa infantil 

 

 MÓDULO F – SALA 86 

 01 ventilador de parede 

 03 janelas 

 01 mesa infantil  

 04 cadeiras infantis 

 02 armários de madeira 

 01 pia com 02 torneiras 

 01 estante de ferro pequena 

 01 suporte para canecas 

 07 luminárias 

 02 tomadas 

 01 interruptor 

 01 gaveteiro de madeira 

 01 porta 

 

 MÓDULO F – SALA 87 

 07 luminárias 

 02 interruptores 

 01 tomada 
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 01 ventilador de parede 

 01 armário de ferro 

 01 suporte de canecas 

 01 pia com 02 torneiras 

 01 mesa grande 

 01 cadeira adulto 

 01 mesa infantil 

 02 estantes de ferro pequenas 

 

 PISO II – ALA B - CORREDOR DE ACESSO A PRÉ- 

ESCOLA 

 04 tomadas 

 03 interruptores 

 03 luminárias 

 01 ventilador 

 02 bancos grandes de madeira 

 01 cerca de pl infantil 

 RAMPAS DE ACESSO AO PISO II ALA A   

 corrimão contínuo  

 02 rampas 

 07 luminárias  

 04 janelas  

 03 interruptores 

 04 tomadas 

 01 luz de emergência 

 01 quadro de avisos 

 HALL – PISO II ALA A 

 01 tomada  

 02 interruptores  

 03 luminárias  

 01 extintor  

 01 suporte de álcool gel 

 02 pias com 8 torneiras  
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 02 filtros de água  

 02 registros de água  

 01 papeleira 

 PISO II – ALA A – BANHEIRO INFANTIL 

 01 Porta 

 01 interruptor 

 06 luminárias 

 02 papeleiras 

 02 sabonetes 

 01 caixa (chave geral) 

 04 pias infantis 

 04 torneiras 

 05 vasos sanitários infantis 

 05 suportes de papel higiênico 

 01 chuveiro 

 01 trocador  

 03 lixeiras grandes 

 05 lixeiras pequenas 

 05 ganchos para toalha 

 01 espelho grande 

 01 registro 

 

 PISO I HALL DE ENTRADA - ALA A – BANHEIRO 

ADULTO FEMININO ADAPTADO 

 01 porta 

 vaso sanitário adulto adaptado 

 01 barra de apoio/segurança 

 01 interruptor 

 02 lixeiras 

 01 gancho para toalha 

 01 pia 

 01 suporte de papel higiênico 

 01 espelho pequeno 
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 01 luminária redonda pequena 

 01 papeleira 

 PISO II –ALA A - SALA CRICRI / ATIVIDADE MOTORA 

 04 janelas 

 02 ventiladores 

 03 bancos de madeira 

 02 interruptores 

 12 luminárias 

 06 tomadas 

 02 portas 

 PISO II – ALA A - CECI/ INTEGRAL – PRÉ - ESCOLA 

 SALA 73 

 08 cadeiras 

 02 mesas 

 01 ventilador 

 01 aparelho de ar condicionado 

 03 armários 

 14 colchonetes  

 01 prateleira 

 02 interruptores 

 04 tomadas 

 06 luminárias 

 SALA 74 

 02 janelas 

 08 cadeiras 

 03 mesas 

 01 ventilador 

 01 aparelho de ar condicionado 

 01 armário 

 12 colchonetes  

 03 prateleiras 

 01 interruptor 

 03 tomadas 
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 06 luminárias 

 SALA 75 

 02 janelas 

 14 cadeiras 

 04 mesas 

 01 ventilador 

 01 aparelho de ar condicionado 

 02 armário 

 19 colchonetes  

 01 prateleiras 

 03 interruptor 

 06 luminárias 

 SALA 76 

 04 janelas 

 15 cadeiras 

 04 mesas 

 01 ventilador 

 02 aparelhos de ar condicionado 

 01 armário 

 01 estante com quatro prateleiras 

 02 estantes com duas prateleiras 

 0 interruptor 

 03 tomadas 

 08 luminárias 

 SALA 85 

 03 janelas 

 05 cadeiras 

 01 mesas 

 02 ventilador 

 01 armário 

 02 prateleiras 

 03 interruptores 
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 04 luminárias 

  

 SALA 86 

 03 janelas 

 04 cadeiras 

 01 mesas 

 01 ventilador 

 02 armário 

 01 lousa branca 

 02 prateleiras 

 01 interruptor 

 07 luminárias 

 

 SALA 87 

 03 janelas 

 09 cadeiras 

 03 mesas 

 01 ventilador 

 01 armário 

 08 prateleiras 

 01 interruptor 

 07 luminárias 

 

 SALA 89 

 04 janelas 

 16 cadeiras 

 04 mesas 

 01 ventilador 

 02 aparelhos de ar condicionado 

 02 armário 

 19 colchonetes  

 03 prateleiras 

 01 interruptor 
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 08 luminárias 

 SALA 90 

 02 janelas 

 12 cadeiras 

 03 mesas 

 01 ventilador 

 01 aparelho de ar condicionado 

 01 armário 

 21 colchonetes  

 03 prateleiras 

 01 interruptor 

 06 luminárias 

 

 SALA 91 

 02 janelas 

 10 cadeiras 

 03 mesas 

 01 ventilador 

 01 aparelho de ar condicionado 

 02 armário 

 01 lousa para crianças 

 21 colchonetes  

 02 prateleiras 

 02 interruptores 

 06 luminárias 

 PARQUES: 

 Parque dos Ipês 

 Parque do Maracujá 

 Parque da Pitanga 

 Parque da Cigarra 

 Parque da Laranjeira 

 Parque da Pitanga 

 Parque do Pneu 
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 Parque dos Fundos 

 Parque da Casinha do Tarzan 

 Solarium do Módulo A 

 

 5. QUADRO DE RECURSOS HUMANOS 

 

5.1- EQUIPE GESTORA 

 

CECI INTEGRAL E CECI PARCIAL 

NOME MATRIC
ULA 

FORMAÇÃO/HABILITAÇÃ
O 

Atribuição Horário 

Adriana Barone Ferreira 304997 Pedagogia Coordenação CECI 
Integral 

07h-16h 

Christianne Caldas Tourinho 303983 Pós Psicanálise e 
Inteligência Multifocal 

Diretora DEdIC 08h30-17h30 

Elisabeth Mariano de Godoy 286101 Especialista em 
Psicopedagogia 

Coordenação CECI 
Integral 

07h-16h 

Kátia Regina Di Federico 285882 Pedagogia Coordenação CECI 
Integral 

08h30-17h30 

Laura Linares  Paiva 295801 Pós Educação Infantil Direção CECI Integral 08h30-17h30 

Rosana Aparecida do 
Nascimento 

238538 Pedagogia Coordenação CECI 
Parcial 

07h-16h ou 
10h30-19h30 

Simone de Moraes Barbosa 
Rodrigues 

285828 Pedagogia Direção CECI Parcial 07h-16h ou 
10h30-19h30 

 

 5.2 – CURRÍCULO DIRETORA GERAL 

CHRISTIANNE CALDAS TOURINHO 

53 Anos                     

      chrisc@unicamp.br 

FORMAÇÃO 

 Ensino Médio -. Concluído em 1979. 

 Colégio Osvaldo Cruz- COC-Ribeirão Preto 

Formação Universitária 

 Licenciado em Pedagogia. Concluído  em 1982. PUCC 

 Especialização Para Professores de Deficientes Mentais. Concluído em 

1986. Unicamp 

 Pós Graduação “Latu Sensu” em Psicopedagogia. Concluído em 

1996.Universidade São Francisco 

 Pós Graduação “Latu Sensu” em Psicanálise e Inteligência Multifocal. . 

Concluído em 2006. Centro Universitário de Anápolis 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
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 Extensão Universitária: - Reciclagem Didático-Pedagógica para 

Professores de Deficientes Mentais. Concluído em 1983 – PUCC 

 Curso: “Capacitação para Avaliadores de Desempenho”- Escola de 

Governo do Servidor – EGDS. Concluído em junho de 2010 

 Simplesmente Complexa a Pedagogia da Educação infantil nas Creches 

e Pré-escola da Unicamp – Prof. Ana Lucia Goulart de Faria – Concluído 

em 2014.  Extecamp/Unicamp 

 “Curso para Formação de Agentes Multiplicadores para o Uso Racional 

da Água no Âmbito da Comunidade Escolar”.  Concluído em Novembro 

de 2012. 

 Curso: “Direitos Humanos e Cidadania- Concluído em maio de 2011. 

Secretaria Municipal de Educação. Campinas. 

 Curso: “Legislação da Educação Básica- ALDB e seus 

Desdobramentos”- Concluído em Abril de 2011. Secretaria Municipal de 

Educação. Campinas 

FÓRUNS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS 

 VII Congresso Paulista de Educação Infantil/ III Simpósio Internacional 

de Educação Infantil . Concluído em Novembro de 2015. 

 Palestra: A Vida em Rede : “RH em Rede” – Prof. Massimo Di Felice. 

Novembro de 2014 

 “IV Fórum Internacional DE Educação Infantil”. Concluído em Setembro 

de 2013- CGU- Unicamp. 

 Fórum Permanente e Interdisciplinar de  Desafios do Magistério- CGU-

Unicamp. Concluído em Outubro de 2014. Unicamp. 

 Fórum Pensamento Estratégico da Unicamp (PENSES) “Fórum 

Construindo Vidas Despatologizadas”. Concluído Outubro de 2014. 

 Seminário “INFÂNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL E NO ENSINO 

FUNDAMENTAL PRESENTE! DOCENTES UNI-VOS!!! -CÂMARA 

Municipal de Campinas. Concluído em outubro 2013. 

 Fórum Municipal de Educação Infantil- Palestra “Educação Infantil: 

Desafios Atuais”. Prof.ª Dra. Ligia Mª Motta Lima Leão de Aquino. 

Concluído em abril de 2013- FMEIC. 

 “VI Seminário de Educação Brasileira – Centro de Estudos Educação& 

Sociedade ( CEDES ). Concluído em fevereiro de 2013. Unicamp. 

 I Seminário Curricular- Educação Infantil 2012” – Concluído em 

Novembro de 2012. 

 III ciclo de seminários de reflexão sobre práticas educativas das Emefs 

do Naed Norte. Concluído Agosto de 2012. 

 7ª Encontro com Educadores: Interface e Educação e Saúde- Pedagogia 

Centro Infantil Boldrini. Concluído em Agosto de 2012. 
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 5º Edição do Prêmio EDUCAR PARA A IGUALDADE RACIAL e da 

Palestra: Experiências exitosas na Promoção da Igualdade Racial. Abril 

de 2013. 

 6º Fórum Internacional de Educação da Região Metropolitana de 

Campinas e 1º Fórum Municipal de Educação de Paulínia. Concluido em 

Agosto de 2011. 

 Congresso Internacional da Pedagogia dos Sentidos. Concluído Agosto 

de 2011. 

 Seminário : Avaliação e Políticas Públicas Educacionais: Ensaios Contra 

Regulatórios em Debate. Concluído em Agosto de 2011. LOED- 

Faculdade de Educação da Unicamp. 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 Diretor Geral da Divisão de Educação Infantil e Complementares. Julho 

de 2013. 

 Representante Regional do Núcleo Descentralizado da Educação - 

Secretaria Municipal de Educação- (Naed Norte). Fevereiro de 2008 a 

Julho de 2012. 

 Orientadora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de 

Campinas- Efetivada em 28 de Novembro de 2002. 

 Professora de Educação Especial da Secretaria Municipal de Campinas. 

Efetivada em Junho de 2000. 

 Professor Substituto da Secretaria Municipal de Campinas. 12/02/1996 

 Professora de Educação Especial da Secretaria Estadual de Campinas- 

De 15/06/86 até 28/06/2002. 

 Coordenadora Pedagógica de 01/01/88 a  07/03/1990. APAE/Itatiba 

 Professora Especializada  na APAE/Itatiba . 09 /02/1983 a 18/01/88 

 

5.3 - CURRICULO DIRETORA CECI PARCIAL 

SIMONE DE MORAES BARBOSA RODRIGUES 

 

43 anos 

simoner@unicamp.br 

 

 

 

FORMAÇÃO 

 Ensino Médio - Magistério. Concluído em 1993. 

 EEPSG "Professor Carlos Lencastre". 

 Superior Completo em Pedagogia – Concluído em 2010. 
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 Universidade Luterana do Brasil/ ULBRA 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

 Educação Ambiental – Sandro Tonso – em formação 

 Simplesmente Complexa a Pedagogia da Educação infantil nas Creches 

e Pré-escola da Unicamp – Ana Lucia Goulart de Faria – 32 horas 

 Libras I – 60 horas - 2009 

 Programa de Formação de Professores Alfabetizadores – PROFA – 180 

horas – concluído em 2009 

 Curso de Aperfeiçoamento de Professores e Profissionais Afins na Área 

de 

 Educação Especial – Federação das APAEs do Estado de São Paulo 

180horas -concluído em 2004 

FÓRUNS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS 

 Curso de Formação Continuada de Educação Física, Ginástica, Circo, 

Lutas e Desenvolvimento Motor para Bebê – Coordenado pelo grupo de 

Educação 

 Física no Desenvolvimento Infantil – 2015 

 De Pernas Pro Ar: A Pedagogia a partir da Perspectiva da Infância - 

2015 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 Diretor Creche Área da Saúde – janeiro de 2015  

 Coordenador  Pedagógico  Pré Escola – Julho de 2013 à dezembro de 

2014  

 Profissional de Educação Básica – Carreira PAEPE – Professor – 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP – janeiro de 2004 à 

julho 2014 

 Professor  Pré Escola – Prodecad - Universidade Estadual de Campinas 

– UNICAMP- janeiro 1994 á janeiro 2004 

 Estágio Remunerado – Prodecad - Universidade Estadual de Campinas 

– UNICAMP – janeiro de 1991 á dezembro de 1993. 

 

5.4 - CURRICULO DIRETORA CECI INTEGRAL 
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LAURA LINARES PAIVA 

EMAIL: lauralin@unicamp.br 

IDADE : 31 anos 

FORMAÇÃO 

 Curso Normal de Formação de Professores em Nível de Ensino Médio, 

com Habilitação Profissional para o magistério de Educação Infantil e 

séries iniciais do Ensino Fundamental. – Concluído em 2004 - Escola 

Estadual Monsenhor Nora 

 Superior Completo em Pedagogia – Concluído em 2007 -Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas – PUC Campinas 

 Pós Graduação em Educação Infantil – Concluído em 2014 -Centro 

Universitário Salesiano de São Paulo – Unisal 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

 Curso de Formação de Líderes – PDL – Educorp/ Unicamp – Em 

formação. 

 Educação Ambiental – Sandro Tonso - 2015 

 Simplesmente Complexa a Pedagogia da Educação infantil nas Creches 

e Pré-escola da Unicamp – Ana Lucia Goulart de Faria – 32 horas 

 Libras I – 60 horas - 2009 

 Programa de Formação de Professores Alfabetizadores – PROFA – 180 

horas – concluído em 2009 

 Curso de Aperfeiçoamento de Professores e Profissionais Afins na Área 

de Educação Especial – Federação das APAEs do Estado de São Paulo 

– 180horas -concluído em 2004 

 FÓRUNS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS 

 Curso de Formação Continuada de Educação Física, Ginástica, Circo, 

Lutas e Desenvolvimento Motor para Bebê – Coordenado pelo grupo de 

Educação Física no Desenvolvimento Infantil – 2015 

 De Pernas Pro Ar: A Pedagogia a partir da Perspectiva da Infância - 

2015 
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 VI Encontro Sudeste do Movimento Interfóruns de Educação Infantil do 

Brasil (MIEIB) Grandes Políticas de Educação Infantil: Desafios 

Colocados 2013 

 II Colóquios Culturas Infantis e Políticas de Formação: Quem é o/a 

professor/a de Educação infantil – 2013 

 Fórum Internacional de Educação Infantil – 2010 e 2011 e 2012 

 Criatividade e Aliança do Saber com o Fazer – Zula Garcia Giglio – 2010 

 Simpósio de profissionais da Unicamp – Cheirinho de Casa com 

Gostinho de Creche: Uma experiência com sensações Olfativas, 

Gustativas, Táteis e Visuais no Berçário da Creche Área de Saúde -

Trabalho apresentado durante o SIMTEC – 2010 

 Educação Infantil como Política Publica de Educação 2010 

 Momentos de Encontro – Simão Miranda – 2009 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 Diretor Centro de Convivência Infantil – Outubro /2015 

 Profissional de Educação Básica – Carreira PAEPE – Professor – 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP - Setembro de 2009 a 

presente data. 

 Prefeitura Municipal de Mogi Mirim – Professor de Educação Básica – 

2009 

 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mogi Mirim – APAE 

2003/2004 e 2008 

 Instituto Educacional Imaculada Conceição – Auxiliar de Classe – 

2008/2009. 

 Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu – Escriturário – Outubro de 2005 a 

janeiro de 2008. 

 Colégio Educar – Professor de Educação Infantil – 2004/2005. 

 Rede Adolescente - Monitor de Curso Básico em Italiano -–-2003 

 Prefeitura Municipal de Mogi Mirim – Estagiária Educação Infantil - 2002 
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5.5 - PROFESSORAS CECI PARCIAL 

CECI PARCIAL  

NOME MATRIC
ULA 

FORMAÇÃO/HABILITAÇÃ
O 

Atribuição Horário 

ANA LUCIA P. CAUMO 286103 Pós Educação Infantil Creche/ Pré Escola 13h- 19h 

ANA PAULA DA COSTA  

PORCINO 

290628 Pós Educação Infantil Creche/ Pré Escola 7h-16h 

CARLA DE OLIVEIRA  287249 Mestrado Creche/ Pré Escola 7h-16h 

CECILIA FILIPINI SILVA  176141 Pedagogia Creche/ Pré Escola Licença 
Médica 

CYNTIA AP. F. SAVANO  290710 Pedagogia Creche/ Pré Escola 7h-16h 

DANIELLE A.E. PEREIRA 291694 Pós Neuropsicopedagogia Creche/ Pré Escola 10h30-19h30 

DAYANNE C.M. DE 

OLIVEIRA 

306754 Pedagogia Creche/ Pré Escola 10h30-19h30 

ELIETE CHIFONI BERTHO 241962 Pedagogia Creche/ Pré Escola 7h-16h 

ELISANGELA S. N. 

FREITAS 

295798 Pedagogia Creche/ Pré Escola Licença 
Médica 

FERNANDA S. N. KONISHI 306130 Pedagogia Creche/ Pré Escola 10h30-19h30 

GILMARA DA CUNHA 

PINTO 

285837 Pedagogia Creche/ Pré Escola 10h30-19h30 

IRACI R. VILAS BOAS 295359 Pós Educação Infantil Creche/ Pré Escola 13h- 19h 

IVONETE CRISTINA S. 

RIBEIRO 

286120 Pós Educação Infantil Creche/ Pré Escola 13h- 19h 

JANE GILDA P. SALOMÃO  238503 Pedagogia Creche/ Pré Escola 7h-16h 

KARINA DE OLIVEIRA  289635 Pós Educação Infantil Creche/ Pré Escola 7h-16h 

LUCIENE PECCIN 304735 Pós Psicopedagogia Creche/ Pré Escola 13h- 19h 

Mª TERESA NASCIMENTO 238279 Pedagogia Creche/ Pré Escola 7h-16h 

MÁRCIA ALVES CORRÊA 241334 Pedagogia Creche/ Pré Escola 7h-16h 

MARIA JACIRA LOPES 

MACEDO 

238228 Pedagogia Creche/ Pré Escola 7h-13h 

MARINEUSA BARBOSA 

TOSSINI 

286631 Pedagogia Creche/ Pré Escola 10h30-19h30 

MARLI R. ARMELIN  286100 Pós Neuropsicopedagogia Creche/ Pré Escola 13h- 19h 

MARTA R. P. DELLAI  290609 Pedagogia Creche/ Pré Escola 7h-16h 

MILENA F. GUATELLI 286809 Pedagogia Creche/ Pré Escola 7h-16h 

NATALIA C. L. DE SOUZA 289692 Pedagogia Creche/ Pré Escola 10h30-19h30 

PATRICIA ANDREA 

GURGEIRA 

304620 Pedagogia Creche/ Pré Escola 13h- 19h 

ROSANA GURITA NUNES  292310 Pós Neuropsicopedagogia Creche/ Pré Escola 13h- 19h 

ROSEMARY SILVEIRA 

BARBOSA 

286746 Ensino Médio Creche/ Pré Escola 7h-16h 

ROSEMEIRE DE SOUZA 

BERNARDES 

286078 Ensino Médio Creche/ Pré Escola 7h-13h 

ROSINEIDE S. SILVA 286078 Pós Educação Infantil Creche/ Pré Escola 10h30-19h30 

SABRINA REIS S. COSTA  288550 Pós Neuropsicopedagogia Creche/ Pré Escola 10h30-19h30 

SANDRA MARA DE O. 

CRUZ  

293486 Pós Ética, Valores, 
Cidadania na escola 

Creche/ Pré Escola 7h-16h 

SUELLEN I. P. PIERRI 288412 Pedagogia Creche/ Pré Escola 7h-13h 

VALDINÉIA B. CORDEIRO 286630 Pedagogia Creche/ Pré Escola 7h-13h 

VALERIA A. G. 285829  Creche/ Pré Escola 7h-16h 
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RAMALHEIRA 

VALÉRIA Mª DE A. S. 

DAMACENO 

238414 Pedagogia Creche/ Pré Escola 7h-16h 

VANIA MARA SILVA 

FERREIRA 

292048 Pedagogia Creche/ Pré Escola 7h-13h 

VERA LUCIA N. BARBOZA  276391 Pós Neuropsicopedagogia Creche/ Pré Escola 7h-16h 

WANESSA C.A.B 

.BENEDITO 

286105 Pós Neuropsicopedagogia Creche/ Pré Escola 7h-16h 

 

5.6 – PROFESSORAS CECI INTEGRAL 

CECI  INTEGRAL  

NOME MATRIC
ULA 

FORMAÇÃO/HABILITAÇÃ
O 

Atribuição Horário 

ADRIANA DA ROSA 
FREZZATO 

305098 Pedagogia Creche/ Pré Escola 7h -16h 

ADRIANA DE ARAÚJO  
308474 Pedagogia/Esp. 

Psicopedagogia 
Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

ADRIANA DE FÁTIMA 
MORAES ROSELL 

291544 Pedagogia Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

ADRIANA RODRIGUES 
BUENO *LICENÇA MÉDICA  

306622 Pedagogia Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

ADRIELY FERREIRA 
QUENTAL 

306654 Pedagogia Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

ALAYDE VALENTE DE 
LEMOS 

285834 
 

Pedagogia Creche/ Pré Escola 8h00 -17h00 

ALEIDE PEREIRA LEÃO 
CORRÊA 

271454 Ensino Médio Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

ANA LÚCIA GOES DINIZ  
286080 Ensino Médio Creche/ Pré Escola 7h -16h 

ANA PAULA BARRACA 
CRUZ 

286744 Pedagogia/Esp. 
Neuropisicopedagogia 

Creche/ Pré Escola 7h -16h 

ANNA KARINA 
CAVALCANTE MAIA 
CORAL 

285843 Pedagogia/Esp. 
Neuropisicopedagogia 

Creche/ Pré Escola 7h -16h 

BENEDITA DE LOURDES 
MOTTA SILVA  

210871 Pedagogia/Esp. em 
Educação Infantil 

Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

CARMEN LÚCIA LEME 
LUNA 

286087 Pedagogia Creche/ Pré Escola 7h -16h 

CAROLINE QUINTAS 
FERREIRA ALMEIDA DE 
OLIVEIRA  

306129 Pedagogia Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

CECÍLIA ALEJANDRA 
RODRIGUEZ PARRA DA 
SILVA 

288157 Pedagogia Creche/ Pré Escola 7h -16h 

CRISTINA APARECIDA 
DIAS KOVALSKI 

306106 Pedagogia Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

DÉBORA EVELIN 
FERREIRA 

3026 Esp. Educação Infantil Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

DENISE DA SILVA 
295172 Pedagogia/Esp. Educação Creche/ Pré Escola 7h -16h 
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CAMPOS Infantil 

ELAINE APARECIDA 
CORRÊA SILVA 

285830 Pedagogia/Esp. Educação 
Infantil 

Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

ERIN JANUZZI 
PALMITESTA *LICENÇA 
GESTANTE ATÉ 
13/09/2016* 

306215 Pedagogia/Esp. 
Pisicopedagogia 

Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

FABÍOLA MACHADO DA 
ROSA 

306104 Pedagogia Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

FRANCIANE MARTINS DA 
COSTA  

304931 Pedagogia Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

GISELE PRATAVIEIRA 
COSTA 

306749 Pedagogia Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

GISELLE CRISTINA 
AVELAR 

299487 Pedagogia Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

HELOÍSA DRAGOJEVIC 
BOSSALON  

304938 Pedagogia Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

ISABELLA FRANCESCHINI 
NUNES 

288406 Pedagogia/Esp. Educação 
Infantil 

Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

IZAMÉLIA STRIPOLI DE 
SOUSA 

285839 Pedagogia/Esp. 
Coordenação Pedagógica 

Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

JESSICA DEL CARMEN 
VEGA GALVAN MENEZES  

211435 Pedagogia Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

JULIANA PARAÍZO 
FRANCISCO DA CUNHA  

306906 Pedagogia Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

KAMYLLA DOS SANTOS 
ROCHA 

304819 Pedagogia Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

KÁTIA HELENA ORSE DE 
SOUZA 

285835 Pedagogia/Esp. 
Neuropsicopedagogia 

Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

LAURA HELLEN SILVA 
SIQUEIRA 

306122 Pedagogia/Esp. 
Comunicação 

Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

LENICE GUERAZZI 
241504 Pedagogia Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

LÍDIA GALLO BARBOSA 
290712 Pedagogia/Espc, 

Neuropedagogia  
Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

LINDAURA ALVES DA 
SILVA 

290888 Pedagogia/Esp. 
Neuropsicopedagogia 

Creche/ Pré Escola 7h -16h 

LUCI ROSE ARONCHI 
CRUZ 

293410 Pedagogia Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

LUCILENE RIBEIRO 
FOLEGATTI 

306439 Pedagogia Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

LUCÍLIA MIRANDA SILVA 
DE SOUZA 

295358 Pedagogia/Esp. 
Neuropsicopedagogia 

Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

MARCELA APARECIDA DA 
SILVA STAMPONI 

299504 Pedagogia Creche/ Pré Escola 7h -16h 

MÁRCIA DE OLIVEIRA 
ROCHA 

288266 Pedagogia/Espc, 
Psicopedagogia 

Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

MÁRCIA DE OLIVEIRA 
SOARES  

306120 Pedagogia/Espc, 
Psicopedagogia 

Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

MÁRCIA MARTINS 
295637 Pedagogia/Esp. Educação 

Infantil 
Creche/ Pré Escola 7h -16h 
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JACOBUCCI 

MARIA AMÁLIA PENNA 
FIRME DOS SANTOS 

3061058 Pedagogia Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

MARIA INÊS GONÇALVES 
NOGUEIRA 

239127 Pedagogia Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

MARIA LÚCIA BAQUEIRO 
306172 Pedagogia/Especialização 

em gestão Escolar 
Creche/ Pré Escola 7h -16h 

MEIGUE ALVES DOS 
SANTOS  

286762 Pedagogia/ Esp. Ed. 
Especial Psicopedagogia 

Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

MELLINA SILVA  
306812 Pedagogia/ Esp. 

Deficiência Auditiva e Ética 
Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

MICHELLE CEZARINI 
SANTOS MOMENTE 

286691 Pedagogia Creche/ Pré Escola 7h -16h 

RENATA RAGAZZO 
CARPANETTI  

308579 Pedagogia Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

ROSANA ARANHA DUTRA 
ROSA 

271446 Pedagogia Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

ROSANA MARIS 
EVANGELISTA BARROS 
ANTUALPA  

150657 Ensino Médio Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

SAMARA ANNUAR 
MESQUITA SEO 

304981 Pedagogia/Esp. Educação 
Infantil 

Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

SANDRA REGINA ALVES 
293482 Pedagogia Creche/ Pré Escola 7h -16h 

SERIMAR SIQUEIRA 
286081 Pedagogia Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

SÍLVIA ANTONIA 
FIGUEIREDO PEREIRA 

241849 Pedagogia Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

SÍLVIA MARIA GASPARINI 
RODRIGUES 

304796 Pedagogia/Esp. Educação 
Infantil 

Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

SIMONE DE CARVALHO 
DUARTE  

306271 Pedagogia/ Esp. Educação 
inclusiva 

Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

SIMONI APARECIDA 
RODRIGUES 

306197 Pedagogia Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

STELLA MARIS SIQUEIRA 
DA SILVA 

285832 Pedagogia Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

TATIANE MORAES FARIAS 
286745 Pedagogia Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

TEREZA JOANA COSTA  
076236 Pedagogia Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

VALQUÍRIA SALUSTIANO 
PEREIRA 

241989 Pedagogia/Esp. Educação 
Infantil 

Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 

VANILDA PENA DIAS DA 
SILVA  

305101 Pedagogia/ Especialização 
em gestão Escolar 

Creche/ Pré Escola 8h30 -17h30 
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ADMINISTRATIVO

NOME MATRÍCULA FORMAÇÃO/HABILITAÇÃO ATRIBUIÇÃO HORÁRIO

Adriana Oliveira dos Santos 271438 Tecnólogo Gestão RH
Prof. Assuntos 

Administrativos
7h às 16h

Alcides Rosolem 81621 Ensino Médio
Prof. Apoio Téc. 

de Serviços
7h00-16h00

Angela Maria e Eufrasio 177814 Ensino Fundamental
Prof. Apoio Téc. 

de Serviços
7h00-16h00

Carmen Silvia Antonio 149641 Ensino Médio
Prof. Apoio Téc. 

de Serviços
7h00-16h00

Célia Simões Carvalho 217328 Especialização Enfermeira 7h30-16h30

Dulce Mara Bertoluci Grassi 285849 Pedagogia Prof. Ed. Básica 8h30-17h30

Edgard Dal Molin Junior 217671 Especialização Pedagogo 8h30-17h30

Edmea Aparecida Callegari 285840 Ensino Médio
Prof. Assuntos 

Administrativos
8h30-17h30

Eduardo Spinelli 113646 Especialização Administrador 8h30-17h30

Eliana Cardoso Batata 101842 Ensino Médio
Prof. Assuntos 

Administrativos
8h30-17h30

Elza Ferreira Xavier 185698 Ensino Fundamental 1
Prof. Apoio Téc. 

de Serviços
8h30-17h30

Erotildes Divina Ferreira Cavalcante 238244 Ensino Fundamental 1
Prof. Assuntos 

Administrativos
7h00-16h00

Estelamares Silva dos Santos Moraes 302881 Enfermagem Enfermeira 8h30-17h30

Gisele Maria Collado Rafael da Silva 294502 Administração
Prof. Assuntos 

Administrativos
7h30-16h30

Helena Nunes DibbernQuaglio 133001 Ensino Médio
Prof. Assuntos 

Administrativos
7h30-16h30

Henrique Valter Alves Cordeiro 303487 Ensino Médio
Prof. Assuntos 

Administrativos
8h30-17h30

Joaquim Cavalcante De Araripe 18970
Tecnólogo Processos 

Gerenciais

Prof. Assuntos 

Administrativos
8h30-17h30

José Laercio Fernandes 178004 Ensino Fundamental
Prof. Apoio Téc. 

de Serviços
8h30-17h30

José Miguel Lopretti 285812 Mestrado Sociólogo 7h00-16h00

Ligia Maria Ataide de Mello 82465 Nutrição Nutricionista 7h30-16h30

Luiza Batista da Silveira 238406 Ensino Médio
Prof. Assuntos 

Administrativos
6h55-13h10

Margareth Rovariz 232238 Especialização 
Assistente 

Social
8h00-17h00

Maria Aparecida Moori  Batista 102814 Nutrição Nutricionista 7h30-16h30

Maria de Fatima Ferreira Morais 286086 Pedagogia Secretária 7h00-16h00

Maria Estela Job Meire 102504 Ensino Médio
Prof. Apoio Téc. 

de Serviços
8h30-17h30

Maria Helena Pereira 151009 Ensino Médio
Prof. Assuntos 

Administrativos
7h00-16h00

Maria Lucia Bernardes Dal Gallo 238449 Ensino Fundamental 
Prof. Apoio Téc. 

de Serviços
8h30-17h30

Nelson Francisco 111261 Ensino Fundamental
Prof. Apoio Téc. 

de Serviços
8h30-17h30

Pedro Paulo da Silveira 208086 Ensino Médio
Prof. Apoio Téc. 

de Serviços
7h00-16h00

Raquel Fatima Formentido do Valle 195880 Especialização Nutricionista 7h300-16h30

Rosangela Geraldo Gomes da Silva 117218 Ensino Médio Recepcionista 8h30-17h30

Sandra Regina MerloMandl 217611 Enfermagem Enfermeira 8h30-17h30

Silmara Aparecida Evangelista de Sol 130117 Tecnólogo Gestão RH
Prof. Assuntos 

Administrativos
8h30-17h30

Sonia Martins de Lima 170755 Música
Prof. Arte, 

Cultura Comum.
7h30-12h33

Viviani Vicentin Bergamaschi 271497 Pedagogia
Prof. Assuntos 

Administrativos
8h30-17h30

Walter Luiz Cardos 119369 Ensino Médio
Prof. Apoio Téc. 

de Serviços
7h00-16h00

 

5.7. Quadro Administrativo 
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5.8. Quadro de Apoio Nutricional 

 

 

6. Organização da matrícula das crianças 

 

Após publicação da Lista dos Contemplados semestralmente no site da 

DEdIC, o Serviço Sócio Educativo verifica o interesse dos responsáveis pela 

vaga e a ficha de Solicitação de Vaga daqueles que optaram pelos Programas 

Educativos e encaminhada à Secretaria de Alunos, onde é feita a convocação 

para matrícula através de e-mail ou contato telefônico. 

São solicitados para matricula os seguintes documentos: 

- Cópia da Carteira de Vacinação (folha com o nome da criança e vacinas); 

- Atestado médico informando que a criança está apta a frequentar a Creche; 

- Crianças com problemas graves de saúde ou portadoras de deficiências 

deverão apresentar atestados detalhados dos médicos especialistas ou das 

instituições de atendimento especializado. 

Realizada a matrícula, os responsáveis se reúnem com a equipe técnica 

da Unidade Educacional para que esta possa apresentar as Professoras, 

mostrar os espaços físicos, informar as rotinas, apresentar o Projeto 

Pedagógico e informar data de início\adaptação. 

As Unidades Educacionais enviam à Secretaria de Alunos o início de 

cada criança para que esta possa inserir no Sistema – Cadastro de Alunos.  

Obs.: Quando o responsável é funcionário da Unicamp, no dia da matrícula 

esta inserção é realizada para emissão da Opção pelos Programas Educativos 

(vide Instrução Normativa DGRH 004/2012). 

 

APOIO NUTRICIONAL - COZINHA

NOME MATRÍCULA FORMAÇÃO/HABILITAÇÃO HORÁRIO

Maria de Lourdes Garbo 131784 Ensino Médio 7h00-16h00

Eunice Conceição Ferreira T. da Rocha 171492 Ensino Fundamental I 10h30-19h30

Maria de Fatima da Silva 238121 Ensino Fundamental 7h00-16h00
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7. Conselho Escolar 

 

Atendendo às exigências do MEC, no primeiro trimestre de 2015 

aconteceu a cerimônia de posse dos pais e funcionários (professores e 

administrativos) da DEdIC, bem como da Coordenação da DGRH na pessoa da 

coordenadora Geral Maria Aparecida Quina de Souza como Presidente do 

Conselho para o biênio 2015-2017. Além dos eleitos, foram indicados 

representantes da Faculdade de Educação (FE), Faculdade de Educação 

Física (FEF), Instituto de Artes (IA) e Centro de Saúde da Comunidade 

(CECOM), que serão responsáveis por fortalecer a relação dessas Unidades 

com a DEdIC no desenvolvimento de projetos e ações estratégicas. 
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8. Calendário Escolar 
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9. Concepção de Educação Infantil na DEdIC 

 

Para a DEdIC o cuidar,  o educar e o brincar são ações indissociáveis 

que através da organização dos espaços e  do tempo  oportunizam-se  as 

vivências da infância: a construção de conhecimentos, a ampliação de 

linguagens, de movimentos e de valores através de todas as interações com o 

outro e com a natureza, por meio da arte, das brincadeiras, da organização 

diária do trabalho com segurança, higiene e alimentação saudável. 

Um dos princípios norteadores do percurso pedagógico da DEdIC  tem 

como eixo: “Brinquedos e brincadeiras”, superando as propostas 

tradicionais, rompendo fortes tendências preparatórias para o Ensino 

Fundamental já nas creches e pré-escola. Esta e outras questões devem ser 

aprofundadas, pois são bastante pertinentes na construção de uma pedagogia 

que contemple a infância. Segundo Pinazza e Gobbi (2014): 

 

“As formulações relativas à educação infantil de boa qualidade adotam 

como base o conceito de criança como sujeito situado social e 

historicamente, que vivencia e produz bens de cultura ao compartilhar 

contextos distintos de vida com seus pares e com os adultos (Apud 

Dahlberg, Moss e Pence, 2013). Vista em suas potencialidades físicas, 

cognitivas, afetivas e sociais, a criança é considerada um ser ativo, 

capaz de participar do processo educativo com seus conhecimentos e 

experiências e de alcançar, progressivamente a autonomia” 

 

Neste contexto, busca-se organizar momentos que contemplem a 

construção da identidade coletiva e individual, a fim de proporcionar vivências 

de diferentes linguagens como: espaços para artes e manipulação de 

diferentes materiais, os jogos dramáticos na brincadeira de faz de conta e 

fantasias, convívio com diferentes gêneros textuais, jogos e também situações 

coletivas em que se preserve o direito de opinião, bem como construção da 

ideia e do pensamento. Por fim, é preciso entender que para a criança sua 

criatividade pode ser cultivada em muitas direções. 

Os objetivos que regem a educação infantil orientam-se pelos princípios 

básicos apontados nas DCNEIs (Resolução CNE/CEB no 05/09), em seu artigo 

6o: 
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I – Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 

respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, 

identidades e singularidades. 

II – Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do 

respeito à ordem democrática. 

III – Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade 

de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais (Resolução 

CNE/CEB no 5/2009). 

Os princípios éticos, de acordo com o Parecer CNE/ CEB no 20/2009, 

destacam a importância de: 

• assegurar às crianças a manifestação de seus interesses, desejos e 

curiosidades ao participar das práticas educativas; 

• valorizar as produções individuais e coletivas das crianças; 

• apoiar a conquista, pelas crianças, de autonomia para escolher 

brincadeiras e atividades e realizar os cuidados pessoais diários; 

• fortalecer a autoestima e os vínculos afetivos de todas as crianças, 

combatendo preconceitos; 

• ampliar as possibilidades de aprendizagem trazidas por diferentes 

tradições culturais; 

• apoiar as crianças a aprender a valorizar cada pessoa e os diferentes 

grupos culturais; 

• estimular as crianças a respeitar todas as formas de vida e a prover o 

cuidado de seres vivos e a preservação dos recursos naturais. 

No que se refere aos princípios políticos, de acordo com o Parecer 

CNE/CEB no 20/2009, a instituição de Educação Infantil deve: 

• promover a participação crítica das crianças nas atividades; 

• possibilitar-lhes a expressão de seus sentimentos, ideias e 

questionamentos; 

• ajudar as crianças a considerar os sentimentos e a opinião dos outros 

sobre um acontecimento, uma relação afetiva, uma ideia, um conflito; 

• garantir às crianças uma experiência bem-sucedida de aprendizagem e 

dar-lhes oportunidade de apropriação de conhecimentos básicos. 
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Em relação aos princípios estéticos, de acordo com o Parecer CNE/CEB no 

20/2009, o trabalho pedagógico na instituição de Educação Infantil deve: 

• valorizar o ato criador e a construção pelas crianças de respostas 

singulares, garantindo-lhes a participação em diversificadas experiências; 

• organizar um cotidiano de situações agradáveis, estimulantes, que 

desafiem o que cada criança e seu grupo de crianças já sabem sem 

ameaçar sua autoestima nem promover competitividade entre elas; 

• ampliar as possibilidades de a criança se expressar, comunicar, criar, 

organizar pensamentos e ideias, conviver, brincar e trabalhar em grupo; 

• possibilitar às crianças apropriarem-se de diferentes linguagens e 

saberes que circulam em nossa sociedade. 

 

Segundo os artigos 9º ao 12º das Diretrizes Curriculares Nacionais de 

Educação Infantil, o “brincar”, as brincadeiras e os brinquedos na Educação 

Infantil são eixos importantes para as práticas pedagógicas que nos revelam: 

 

Interação com a professora: o brincar interativo com a professora é essencial 

para o conhecimento do mundo social e para dar maior riqueza, complexidade 

e qualidade às brincadeiras. Especialmente para bebês são essenciais ações 

lúdicas que envolvam o falar ou gesticular, esconder e achar objetos.  

Interação com as crianças: o brincar com outras crianças garante a 

produção, conservação e recriação do repertório lúdico infantil. Essa 

modalidade de cultura é conhecida como cultura infantil ou cultura lúdica.  

Interação com os brinquedos e materiais: é essencial para o conhecimento 

do mundo dos objetos. A diversidade das formas, texturas, cores, tamanho, 

espessura, cheiros, e outras especificidades dos objetos são importantes para 

a criança compreender esse mundo.  

A interação entre criança e ambiente: a organização do ambiente facilita ou 

dificulta a realização das brincadeiras e das interações entre as crianças e 

adultos. O ambiente físico reflete as concepções que a instituição assume para 

educar a criança. 

A relação entre a instituição e a família possibilita o conhecimento e a 

inclusão da cultura popular que inclui os brinquedos e brincadeiras que a 

criança conhece no projeto pedagógico.  
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Sendo assim, as experiências de interações garantem às crianças as 

possibilidades de um encontro com o mundo da autoconfiança, da confiança no 

outro, na confiança de saber que podem (inter)agir, se expressar e realizarem 

descobertas tanto individualmente quanto no coletivo. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (BRASIL, 2010), os eixos norteadores de práticas pedagógicas devem 

ser: interação e brincadeiras. Visando possibilitar experiências que incentivem 

a criticidade, a autonomia, a curiosidade e a imaginação. 

Na educação infantil, busca-se organizar momentos em que contemplem 

a constituição da identidade coletiva e individual, a fim de se criar situações de 

conscientização corporal e de cuidado com o outro, tendo em vista a 

necessidade da elaboração da autonomia. Este aspecto se evidencia em 

situações de brincadeiras, pois são nessas ações que as interações e as trocas 

de experiências acontecem. 
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10. Inclusão da Pessoa com Deficiência 

  

As creches da DEdIC, desde seu início, sempre incluíram as crianças 

portadoras de deficiências. Hoje com a Lei no 13.146 de 06 de julho de 2015, 

que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, entendemos que nossa 

responsabilidade é ainda maior, mas nos alegramos em poder dizer que 

mesmo sem uma legislação específica para esse atendimento as creches 

acolheram e incluíram todas ao longo de sua história. Nunca foram medidos 

esforços para que as crianças com deficiência pudessem exercer, com 

igualdade de condições e oportunidades com as demais, todos os direitos e 

liberdades fundamentais. 
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11. Processo e instrumentos de avaliação 

 

A avaliação dos processos de construções e conquistas das crianças 

devem ser contínuos, processuais e permanentes. Sem intenções 

classificatórias. Uma avaliação intencional que observe a inteireza da criança 

em todos os espaços no decorrer do dia. 

Art. 31. Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante 

acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de 

promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental (LDBEN 1996). 

Esta avaliação tem sido feita através de relatórios periódicos de grupos e 

individuais das crianças, diálogos entre famílias e professoras nas reuniões, 

elaboração de portfólios no final do ano e exposição das produções artísticas 

das crianças. 

 Aprofundar melhor a formação sobre avaliação aos Indicadores de 

qualidade da educação infantil do MEC para que estas avaliações e todos os 

processos e percursos pedagógicos sejam implementados com as devidas 

adaptações a organização de trabalho da DEdIC considerando esta história e 

realidade da comunidade, com organização de reuniões prévias para 

conhecimento das propostas deste documento de toda comunidade. Para isso 

conforme este documento é necessário: 

 Planejamento institucional, 

 Multiplicidade de experiências e linguagens, 

 Interações, 

 Promoção da saúde, 

 Espaços, materiais e mobiliários, 

 Formação e condições de trabalho das professoras, 

 Cooperação e troca com as famílias e participação na rede de proteção 

social. 

A documentação pedagógica “pode ser vista como narrativas das vidas 

das crianças e dos professores; elas são uma maneira de recontar a história da 

contribuição de uma pessoa para a comunidade” (DAHLBERG, apud Penn, 

1999, p.182). 
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Acreditamos que a documentação pedagógica é ferramenta fundamental 

ao trabalho do professor. As experiências de trabalho destacam que há várias 

maneiras de documentar: portfólios do grupo, portfólio individual, registro com 

fotos, filmagens, desenhos, livros, enfim, há uma gama de possibilidades para 

documentar o trabalho. O importante, é que, independentemente da maneira 

como o registro é feito, ele deve considerar: os processos de aprendizagem 

das crianças; a qualidade das interações estabelecidas com outras crianças, 

funcionários e com o professor e acompanhar os processos de 

desenvolvimento obtendo informações sobre as experiências das crianças na 

instituição. Esta observação e seu registro fornecem aos professores uma 

visão integral das crianças, ao mesmo tempo em que revelam suas 

particularidades. 

Dessa forma, o professor pode eleger as maneiras de documentar. No 

entanto, estabelecemos alguns períodos do ano, em que seu trabalho possa 

ser apresentado, dando visibilidade à aprendizagem das crianças: Relatório de 

desenvolvimento individual semestral: 1 para cada criança. Relatório final dos 

trabalhos: desenvolvidos durante todo o ano (construído durante o trabalho, 

contendo todo o processo de desenvolvimento e aprendizagem do grupo). 

Flexibilidade no formato: portfólio, livro... 
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12. Considerações finais 

 

Construir uma proposta pedagógica implica a opção por uma 

organização curricular, que Oliveira (2002) aponta como um elemento 

mediador entre a realidade cotidiana da criança e a realidade social ampla, 

com diferentes conceitos, valores e visões de mundo. Assim tem sido a 

construção concreta de um currículo para as crianças. O planejamento 

curricular rompe com a história das tradições que concebem a escola um 

modelo único de ensino, homogêneo, o que estamos propondo é o confronto 

da criança com novas situações. 

Oliveira (2002) tem discutido que a construção da proposta pedagógica 

é coletiva e ocorre com base na análise dessa situação, no estabelecimento de 

metas, de prioridades, no levantamento de recursos, na definição de etapas e 

atividades básicas, na reconstrução do projetado na interação com as crianças, 

na verificação de aspectos do seu comportamento que se vão modificando no 

decorrer do processo; envolve uma visão de criança como alguém competente 

e com direitos próprios; inclui também ouvir os profissionais em suas 

concepções e decisões, problematizar a visão deles, evitando perspectivas 

fragmentadas e contrárias; implica em reconhecer as famílias como parceiras / 

interlocutoras / participantes da comunidade no processo educacional. 

O planejamento do currículo inclui ainda a organização do tempo e dos 

espaços, as jornadas de atividades, o papel do adulto, enfim, todos os que 

compõem o espaço educativo. 

Ainda nesse contexto, a organização do espaço físico das instituições de 

educação infantil, segundo Faria (2005), deveria levar em consideração as 

dimensões humanas potencializadas nas crianças: o imaginário, o lúdico, o 

artístico, o afetivo, o cognitivo, entre outras. 

Uma pedagogia que garanta o direito à infância e o direito a melhores 

condições de vida. Diante da diversidade cultural, a organização do espaço 

deve contemplar os interesses das sociedades, das famílias e em primeiro 

lugar das crianças, atendendo às especificidades de cada demanda 

possibilitando dessa forma a identidade cultural.  
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O ambiente escolar tem sido destinado a compartilhar a riqueza do 

conhecimento e da produção cultural das crianças, um ponto de encontro onde 

os participantes criam laços de identidade e pertencimento. 

Contemplar as múltiplas linguagens é o que estamos propondo através 

da reflexão sobre as práticas, sobre os contextos de um programa educativo 

para conhecer seu significado em relação aos propósitos e aos fins 

estabelecidos.  
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13. Projetos Institucionais 

 

O Projeto Institucional é a modalidade organizativa e unificada 

oficialmente para envolver e responsabilizar toda a equipe da instituição em 

torno de temas e assuntos necessários para o desenvolvimento de um bom 

trabalho pedagógico e administrativo. Estes projetos servem para nortear, 

integrar, apoiar e dar condições para as práticas pedagógicas no cotidiano e 

para além dos Projetos das Turmas elaborados pelas professoras com as 

crianças; para ampliar as possibilidades de brincadeiras, participação em 

eventos e cursos de formação continuada pela qualidade na Educação Infantil. 

 

13.1 Interação família/DEdIC: 

 

A educação se dá tanto no ambiente familiar- instituição privada inicial, 

quanto no espaço público educacional de formas distintas. Este projeto 

pretende estabelecer de forma permanente a parceria entre as famílias e a 

escola, de fundamental importância, pois acredita que esta parceria deve ser 

reconhecida e praticada em todos os espaços educacionais da DEdIC. Para 

isso é importante reconhecer e aceitar com clareza as responsabilidades da 

família, da Instituição Educacional e do Estado, com as crianças.  

As crianças são capazes de múltiplas relações afetivas e sociais e a 

integração da família com a Instituição Educacional é extremamente necessária 

e imprescindível para uma educação integral de qualidade, segura e 

responsável. 

Além de encontros pontuais e periódicos com as famílias, de forma 

coletiva ou individual, para conversar sobre avanços, conquistas e possíveis 

dificuldades das crianças, pais e mães podem e devem participar da 

organização de eventos culturais abertos, de oficinas coletivas e palestras, bem 

como participar democraticamente e politicamente na gestão da  DEdIC, 

através do Conselho de Representantes, conforme Legislação Nacional, e 

também de Grupos de Estudos e comissões criadas especificamente para 

debater, avaliar e tomar decisões sobre qualquer assunto que tenha impacto na 

educação das crianças e no cuidado com as mesmas. 
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É ponto comum, também, a necessidade de promover e facilitar o 

diálogo respeitoso entre a DEdIC e as famílias sobre a função da educação no 

espaço coletivo. A troca de informações, a presença das famílias na escola, a 

abertura ao diálogo, fortalecem e garantem a participação familiar na partilha 

de um valor inestimável e profundo que é a educação humana. 

Historicamente praticado nos espaços educacionais da DEdIC, há duas 

condutas que refletem uma parceria escola-família de claro benefício às 

crianças: são disponíveis nos Berçários, espaços adequados e próprios para a 

interação dos bebês e seus responsáveis no momento da mamada, 

respeitando assim a importância do elo emocional entre eles nesta fase do 

desenvolvimento infantil, e também o direito da criança e da mãe à 

amamentação. E, especificamente no CECI, há a possibilidade das crianças 

receberem a visita (opcional e não obrigatória) de pais, mães ou responsáveis 

por 1 hora, coincidente com o horário de almoço dos funcionários e alunos da 

Universidade. Levando-se em consideração o longo período que a maioria das 

crianças matriculadas no CECI permanecem na escola (9 horas diárias), e o 

fato de que todos são filhos e filhas de funcionários e estudantes da 

Universidade, estando bem próximos às unidades do CECI, este momento da 

visita deve ser valorizado e  adequar o espaço e a rotina das unidades do CECI 

para que ele ocorra com o máximo proveito pedagógico e emocional por parte 

das crianças e sem prejuízo àquelas cujos responsáveis não tem a 

possibilidade de visitar. 

 

13.2. Saúde do Trabalhador CECOM 

 

Este projeto visa atender uma demanda antiga de parceria entre a 

DEDIC e o Centro de Saúde da Comunidade CECOM, para orientações 

preventivas sobre a qualidade de vida e saúde dos funcionários da DEdIC 

através do Programa Integrado de Ações de Promoção e Prevenção, oferece 

atenção diferenciada a saúde dos funcionários, docentes e alunos nas Unidade 

Educacionais: saúde da mulher, ergonomia e laboral, odontologia, prevenção 

DST, exames preventivos, campanhas, reeducação alimentar. 
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13.3 Enfermagem 

 

A Enfermagem juntamente com a equipe multidisciplinar da DEdIC, 

desenvolve ações integradas contemplando a educação, promoção, e 

prevenção da saúde da criança e do adolescente, de acordo com a 

singularidade de cada faixa etária, em parceria com as famílias e a comunidade 

universitária. 

Dentre o desenvolvimento de ações integradas na atenção, promoção e 

prevenção à saúde nas Unidades Educacionais da DEdIC, destacamos:  

 Realização atendimentos em casos de urgências, comunicando aos 

responsáveis e encaminhando ao serviço médico quando necessário;  

 Administração de medicamentos conforme regulamento da DEdiC, que 

não possam ser dados pelos responsáveis por serem 3X/dia, mediante a 

receita médica válida;  

 Realização de intervenções que visem prevenir a ocorrência de surtos e 

minimizar os agravos na ocorrência destes; 

 Identificação, intervenção e acompanhamento de tratamento de agravos 

de saúde, no sentido de evitar sequelas e complicações para a 

coletividade escolar;           

 Ficha de saúde da criança e adolescente sempre atualizada, registrando 

as intercorrências juntamente com o tratamento e cuidados aplicados.  

 Orientação e acompanhamento das equipes (professoras e funcionários) 

sobre prevenção de acidentes e prestação de primeiros socorros 

adequados a cada caso; 

 Orientação à equipe e familiares sobre as principais doenças infantis 

(sinais, cuidados e prevenção de complicações); 

 Acompanhamento de execução das atividades relacionadas à promoção 

da segurança ambiental com toda a equipe de trabalho; 

 Orientações específicas para a equipe de trabalho referente ao 

acompanhamento das crianças com necessidades especiais de saúde; 

 Orientação da equipe de trabalho e responsáveis pelas crianças sobre 

diferentes temas como: amamentação, desmame, alimentação, banho 

de sol e cuidados com a pele, eliminações, dentição, sono e repouso, 
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construção de hábitos, aprendizagem do auto–cuidado, aspecto 

específico do crescimento e do desenvolvimento e outros. 

 Orientações para a melhoria da qualidade de vida dos profissionais que 

atuam na DEdIC, visando à promoção de saúde do trabalhador, 

prevenção de acidentes e doenças ocupacionais; 

 Participação nos grupos de matrícula e orientação quanto à adaptação e 

rotinas durante o preenchimento da ficha de saúde das crianças; 

 Promoção de encontros com temas de saúde identificada pelo professor 

e demais membros da equipe. 

 Avaliação do ambiente da escola com o objetivo de identificar riscos de 

acidentes e doenças infecciosas propondo campanhas e programas que 

abordem temas específicos para cada situação; 

 Acompanhamento da situação vacinal de todas as crianças com registro 

em fichas e orientação sobre a vacinação para os responsáveis. 

Orientação e acompanhamento de casos específicos de indicação de 

vacinação para os profissionais; 

 Controle, notificação e intervenção conforme orientação normativa da 

Vigilância Epidemiológica das ocorrências de doenças infecciosas; 

 Monitoramento das condições sanitárias da escola, como: limpeza de 

caixa d’água, condições gerais de higiene e segurança dos ambientes 

internos e externos. 

 

13.4 Odontologia 

 

A Odontologia Infantil em sua visão educativa, preventiva e curativa tem 

proposto um programa de Promoção em Saúde Bucal, tendo em sua prática 

uma Odontopediatria precoce com a participação dos pais, responsáveis e 

professores para a realização de uma odontologia co-participativa e solidária, 

através de mudanças comportamentais tendo como objetivo principal a 

manutenção da saúde bucal da criança. 

O atendimento odontológico consiste de vários programas direcionados 

a faixas etárias específicas, privilegiando a Prevenção e Educação em Saúde 

Bucal. 
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A partir dos 2 (dois) anos, inicia-se a escovação diária (com dentifrício 

fluoretado) após as refeições sob a supervisão das professoras, somando-se 

também uma escovação individual ou supervisionada de acordo com a faixa 

etária, realizada por uma dentista e uma auxiliar em saúde bucal, orientando a 

criança para que em casa este procedimento aconteça da mesma forma, isto é, 

deixar-se cuidar. Acreditamos que o papel de educar para a saúde bucal não 

deva ser atribuição exclusiva da dentista, pois a escola desempenha papel 

importante quando nela se discute a questão da saúde. 

Mensalmente são realizadas atividades lúdicas para incentivar os 

cuidados com a saúde bucal e trimestralmente é feita a entrega de uma escova 

dental para cada criança. 

A manutenção preventiva tem sido considerada uma das etapas mais 

importantes dentro da atenção odontológica. Seu principal objetivo é manter a 

saúde do paciente, identificando o mais cedo possível, qualquer desequilíbrio 

relacionado ao seu meio bucal. 

 

13.5 Nutrição 

 

Este projeto tem por objetivo conscientizar e orientar os Educadores, 

Pais e/ou Responsáveis sobre a importância da nutrição adequada para o 

crescimento e o desenvolvimento da criança, ao mesmo tempo em que se 

constitui num dos fatores de prevenção de aparecimento de doenças crônico-

degenerativas na idade adulta. 

O comer na escola além de um ato individual é um ato coletivo, que 

estimula a socialização, mas não descaracteriza cada criança, pois seu ritmo 

de ingestão deve ser respeitado, bem como suas preferências e hábitos. 

 A questão educativa permeia todas as ações relacionadas à 

alimentação. Nesse sentido as refeições devem proporcionar: 

 Um momento de conhecimento, prazer pela ingestão de alimentos 

atrativos no seu aspecto, textura, aroma e sabor; 

 Prazer pela saciedade da fome e satisfação das necessidades 

psicológicas e orgânicas do nosso corpo; 

 Agradável pelo contato físico, afetivo e social com o grupo de crianças e 

adultos no momento da refeição. 
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13.6 Formação Continuada/Atualização Profissional 

 

Além da formação inicial exigida com prazo estipulado nas metas do 

MEC e nos concursos públicos realizados por esta Instituição(LDBEN - Lei nº 

9.394 de 20 de Dezembro de 1996 Art. 62), fez-se necessária a formação 

continuada permanente para atualização e capacitação de professores e todos 

profissionais da educação. 

Portanto devemos despender esforços para que a Lei nº 11.738/2008 – 

Piso Profissional Nacional para os profissionais do magistério público da 

educação básica - seja cumprida na DEdIC, conforme plano de gestão que 

assegura ao professor uma composição da jornada de trabalho que comporte, 

no máximo, 2/3 (dois terços) de horas trabalhadas em atividades de interação 

com os estudantes e no mínimo 1/3 (um terço) destas horas destinadas a 

atividades extraclasse. 

Assim, em uma jornada de 40 horas semanais, independentemente da 

unidade de tempo que as compõem para os estudantes (60 minutos, 50 

minutos e 45 minutos) 26,66 destas serão destinadas à interação com 

educandos e as demais 13,33 para atividades extraclasse, conforme o parecer 

homologado pelo Conselho Nacional de Educação: Despacho do Ministro, 

publicado no D.O.U. de 1°/8/2013, Seção 1, Pág.17 . 

Nesse sentido, este projeto deve permanentemente promover parcerias, 

organizar, e encaminhar, dentro das possibilidades da Instituição, a 

participação dos trabalhadores da educação da DEDIC em cursos, oficinas, 

workshop, palestras, colóquios e simpósios, conforme a demanda vinda de 

docentes da gestão, bem como ampliar e facilitar a participação em eventos 

locais e externos relacionados a educação.  

 

13.7 Arte/cultura – Entrelaçando as linguagens 

 

Este projeto tem por objetivo oportunizar tempo e espaço para que as 

produções artísticas das crianças sejam praticadas na organização do trabalho 

pedagógico ao criar, inventar, reinventar e ampliar de forma valorizada suas 

expressões e produções. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109224/ldbe-lei-n-9-394-de-20-de-dezembro-de-1996#art-62
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109224/ldbe-lei-n-9-394-de-20-de-dezembro-de-1996#art-62
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Pretende também cumprir a Lei nº 11.769 de 2008 - Piso Profissional 

Nacional para os profissionais do magistério público da educação básica - que 

insere o “ensino de Música nas Instituições de Educação do Brasil”, 

respeitando a faixa etária e a cultura da comunidade. 

Organizar um ateliê amplo e flexível que contemple todas as linguagens 

e dimensões da arte para e pela infância. 

O brincar é inerente ao ser humano. Às crianças de creches, “pré-

escolas”, devem ter acesso à brincadeira e à arte como trabalho e prática 

pedagógica. 

Na implementação de um ateliê amplo e flexível, de forma organizada, 

planejada e inclusa nos planos pedagógicos, que contemple todas as 

linguagens e dimensões da arte para e pela infância, através do desenho, da 

música, das artes plásticas e da prática do jogo dramático (arte cênica), 

valorizando o imaginário em espaços internos e externos, flexíveis,  arejados é 

rico na pedagogia da infância. De forma organizada, planejada e inclusa nos 

planos pedagógicos, no caso de um ateliê permanente, de forma a respeitar a 

criança e todas suas possibilidades na Instituição, na vida e com direito a arte. 

A divulgação e a participação em eventos culturais tantos das crianças quantos 

dos profissionais, inclusive para formação pertinente e específica, deve ser 

praticada e ampliada, construindo uma concepção de arte ampla e diversificada 

entre toda equipe de trabalho, integrando aos projetos as falas e, os pedidos 

das crianças.  

Com Base na Lei 11.645 de 2008, devem-se inserir nas práticas 

cotidianas e nos projetos os conhecimentos e as culturas Afro-Brasileiras - 

observando-se que nem todos os povos da África vieram para o Brasil no 

período da escravidão e em outros momentos pós-abolição - e Indígena, para a 

identidade e fortalecimento das origens históricas e da cultura nacional, através 

das artes, literaturas e brincadeiras e consequente refreio ao preconceito e 

racismo presentes na sociedade. 

 

13.8 Educação física/pedagogia do movimento 

 

Um trabalho de atividades em desenvolvimento no CECI e na CAS são 

as oficinas de Educação Motora, ministradas pelos professores de Educação 
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Física, vinculados a estes espaços educativos, contando em vários momentos 

com a participação de alunos de graduação da FEF e integrantes do 

GEEFIDI/FEF. 

Assim, é possível verificar que a Faculdade de Educação Física, por 

iniciativa do professor Ademir De Marco e com o apoio dos órgãos acadêmicos 

e direção desta unidade de ensino, tem participado ativamente das propostas 

pedagógicas desenvolvidas pela DEdIC. Este intercâmbio é válido e positivo à 

medida que contribui com a formação dos alunos de graduação e de pós- 

graduação da FEF, com a formação continuada das professoras e 

principalmente com as crianças e adolescentes atendidos pelos programas 

realizados. 

Neste projeto pretende-se fortalecer as construções naturais e 

espontâneas da cultura corporal que considere e respeite a liberdade de 

expressão através da linguagem e da consciência do corpo, e as amplie 

gradativamente, através do brincar, dialogando com equipe pedagógica, com a 

nutrição e com a enfermagem preventiva, sem intenção de controlar ou reprimir 

sentimentos, emoções que acontecem através da linguagem corporal. Incluir 

na formação continuada temas específicos neste aspecto. 

 

Sem viver concretamente, corporalmente, as 

relações espaciais e temporais de que a cultura 

infantil é repleta, fica difícil falar em educação 

concreta, em conhecimento significativo, em 

formação para a autonomia, em democracia e 

assim por diante (FREIRE, 1989, p. 14). 

 

 

 

13.9 Educação Sócio Ambiental 

 

O projeto sócio ambiental tem papel fundamental na construção de 

conhecimentos e vivências das crianças, de suas famílias e educadores que 

participam desse processo, possibilita a comunidade pensar propostas de 

intervenção na realidade que nos cerca, favorecendo a valorização da vida e, 

consequentemente do meio ambiente. 
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A Educação Ambiental é muito mais do que conscientizar sobre o lixo, a 

reciclagem e a poluição. Tem como objetivo desenvolver nas creches da 

DEdIC uma atitude ambiental sustentável e integrada, tendo como suporte a 

participação das crianças,  famílias, professores e toda a comunidade da 

instituição. 

Proporcionando assim experiências com o cultivo de horta, cuidado com 

o jardim, coleta seletiva de materiais recicláveis, preservação da natureza, 

favorecendo ações sociais que resgatem valores humanos como respeito pela 

vida, responsabilidade, solidariedade e amizade. 

  “Cuidar do destino do nosso meio ambiente é responsabilidade de 

todos”. 

 

13.10 Cultura Indígena/Afro-Brasileira: (Lei 11. 645 de 2008) 

 

Este projeto se propõe a inclusão de diversos aspectos da história e da 

cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir de dois 

grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta 

dos negros e dos povos indígenas no Brasil, que hoje são reconhecidos na 

Legislação através da Lei 10.639/03, que versa sobre o ensino da história e 

cultura afro-brasileira e africana, ressalta a importância da cultura negra na 

formação da sociedade brasileira. 

A Lei 10.639/03 propõe novas diretrizes curriculares para o estudo da 

história e cultura afro-brasileira e africana. Por exemplo, os professores devem 

ressaltar em sala de aula a cultura afro-brasileira como constituinte e formadora 

da sociedade brasileira, na qual os negros são considerados como sujeitos 

históricos, valorizando-se, portanto, o pensamento e as ideias de importantes 

intelectuais negros brasileiros, a cultura (música, culinária, dança) e as religiões 

de matrizes africanas. 

E assim vamos rompendo com certos estereótipos passados por 

centenas de anos para população brasileira e construindo valores de respeito, 

de gratidão. 

Queremos saber através deles sobre a alimentação, brincadeiras, 

músicas e danças (festas) organização interna, recursos para sobrevivência, 
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acesso a educação, à saúde, como vivem as crianças, etc.. Desta maneira, o 

contato com esta comunidade possibilita a percepção de que estes povos não 

estão isolados e trocam entre si e com outras comunidades, mantendo a 

cultura em um processo histórico, vivo de apropriação e transformação dos 

estímulos externos. 

Nesse sentido, faz-se necessário inserir no nosso currículo e no 

cotidiano da educação infantil um contato direto com os diferentes povos do 

nosso país e abordar a origem de muitas brincadeiras, canções e histórias. 

Trazendo estes elementos originários no cotidiano para as instituições de 

educação. 

 Nesta proposta contamos que um Grupo de Comunidade Quilombolas 

apresentem-se às professoras, crianças, mães/pais e expondo toda sua 

história e cultura de forma interativa e educativa. 

 Para que todas as crianças tenham esta oportunidade, levando em 

conta o número de crianças matriculadas na DEdIC agendaremos várias 

apresentações e diálogos em 4 dias. 

 

13.11 Bibliotecas/literatura Infantis e Ateliês 

 

Este projeto pretende organizar espaços e tempos para o contato com 

livros e recursos para ampliar e valorizar a Literatura e a leitura de formas 

alternativas, além da escrita. Com a interação, momentos de participação de 

pais e mães; acesso periódico a um acervo de livros específicos e diversos 

para a educação infantil e juvenil e contação de histórias de forma integrada 

em espaços adequados. 

 

13.12 Comissões 

 

Este projeto pretende organizar e reunir, em comissões, periodicamente 

de interessados por afinidade e/ou por formação em cada tema destes Projetos 

para planejamentos e encaminhamentos, tendo a criança como protagonista 

principal na Instituição, ressaltando que tudo que fazemos e organizamos é 

pensado para as crianças do CECI, CECI-FOP e da CAS para as famílias e 

toda Comunidade Universitária. 
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14. Planejamento Anual 

 

14.1 Convivência I (Berçário – CECI Integral e  Parcial) 

 

Tema: Espaços e tempos para educar, cuidar e brincar por meio de 

experiências nas múltiplas linguagens. 

 Projeto: Um novo olhar para o brincar na Convivência I: O desafio da 

reorganização dos espaços e tempos. 

 

Introdução 

A Divisão de Educação Infantil e Complementar (DEdIC) Convivência I 

(CAS/CECI/FOP) atende filhos  e/ou dependentes legais de servidores e 

alunos que fazem parte da comunidade universitária. Atualmente as nossas 

unidades acolhem aproximadamente 170 bebês na faixa etária de 06 meses a 

18 meses. 

Para discutirmos nossas propostas de vivências para as crianças 

pequenininhas que recebemos, primeiramente colocaremos a nossa 

concepção de criança, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil: 

 

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e 
práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade 
pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, 
observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos 
sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. (BRASIL, 
2010, p.12) 
 

Neste sentido preocupamo-nos em reconhecer que os pequenos e 

pequenas quando são recebidos no ambiente coletivo da creche, chegam 

carregados de vivências, sentimentos e percepções do mundo; essas 

impressões que já fazem  parte da vida, devem ser respeitadas e também 

compartilhadas tanto com outros adultos quanto com as outras crianças. 

Construir um planejamento anual implica em compreender que planejar 

é um ato imprescindível na vida dos educadores, é neste momento que se 

realiza o levantamento e seleções de materiais, é pensado a organização do 

tempo-espaço e nas possibilidades de vivências no percurso pedagógico.  
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Cabe ainda ressaltar que este é um documento que indicará direções, mas que 

é flexível diante dos imprevistos e reconsiderações que podem acontecer 

durante este processo. 

Pautando-se nas práticas pedagógicas que compõem a Proposta 

Curricular da Educação Infantil, que tem como eixos condutores as interações 

e as brincadeiras, e também o Projeto Pedagógico Institucional da DEdIC do 

ano de 2014: Brinquedos e Brincadeiras no Coletivo Infantil; apresentaremos 

as nossas propostas  para o ano de 2016. 

Considera-se a criança como um ser único, que possui desejos e 

expressões próprias, e que assim sendo, portanto, o nosso desafio está em 

aprimorar uma escuta e olhar atentos às suas manifestações, que por sua vez, 

nos mostrarão seus interesses, conhecimentos e até mesmo as suas 

necessidades.  De acordo com Delgado & Martins Filho (2013, p.21) “os bebês 

usam a linguagem da não palavra, mas comunicam muitos pensamentos, 

sensações, expressões, relações, desejos, e emoções, dando sinais de 

extraordinária versatilidade, expressividade aos seus modos de dizer”. 

Nossa grande provocação reside em acolher essas crianças tão 

pequenininhas respeitando suas especificidades em um ambiente coletivo, com 

interações diversas tanto entre os pares, quanto com os educadores 

(professores e funcionários) e o espaço físico, que deve ser pensado e 

planejado, seguro e desafiador. 

Edwards, Gandini & Forman (1999) descreve que o ambiente é visto como 

algo que educa a criança; na verdade, ele é considerado o terceiro educador. A 

fim de agir como um educador para a criança, o ambiente precisa ser flexível; 

deve passar por uma modificação frequente pelas crianças e pelos professores 

a fim de permanecer atualizado e sensível às suas necessidades de serem 

protagonistas na construção de seu conhecimento. Tudo o que cerca as 

pessoas na escola e o que usam – os objetos, os materiais e as estruturas – 

não são vistos como elementos cognitivos passivos, mas, ao contrário, como 

elementos que condicionam e são condicionados pelas ações dos indivíduos 

que agem nela. 

Nesse contexto, FORNEIRO (1998, p.231) afirma que a Educação Infantil 

possui características muito particulares no que se refere à organização dos 
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espaços – é importante que existam espaços para a realização de tarefas em 

grupos; espaços amplos, diferenciados, de fácil acesso e especializados. 

 

Para a criança, o espaço é o que sente, o que vê, o que faz 
nele. Portanto, o espaço é sombra e escuridão; é grande, 
enorme ou, pelo contrário, pequeno; é poder correr ou ter de 
ficar quieto, é esse lugar onde pode ir olhar, ler, pensar. 
O espaço é em cima, embaixo, é tocar ou não chegar a tocar; é 
barulho forte, forte demais ou, pelo contrário, silêncio, são 
tantas cores, todas juntas ao mesmo tempo ou uma única cor 
grande ou nenhuma cor. 
O espaço, então, começa quando abrimos os olhos pela 
manhã em cada despertar do sono; desde quando, com a luz, 
retornamos ao espaço.  

 

 Desta forma, nossa concepção de planejamento está direcionada em 

acolher bem as crianças e suas famílias através um espaço que atenda essa 

necessidade, e que, além disso, permita e reafirme a parceria entre a escola e 

a família.  

Para tanto, o Plano Nacional pela Primeira Infância (PNPI), lançado em 

2010 afirma que o brincar pode ser compreendido como   

 

 (..) caminho para uma educação integral. Seus benefícios para 
a criança incluem o desenvolvimento físico, cognitivo, 
emocional e de valores culturais, bem como a socialização e o 
convívio familiar. Quando uma criança brinca, ela entra em 
contato com suas fantasias, desejos e sentimentos, conhece a 
forca e os limites do próprio corpo e estabelece relações de 
confiança (vínculos positivos) com o outro. No momento em 
que está descobrindo o mundo, ao brincar, testa suas 
habilidades e competências, aprende regras de convivência 
com outras crianças e com os adultos, desenvolve diversas 
linguagens e formas de expressão e amplia sua visão sobre o 
ambiente que a cerca. Brincando, constitui sua identidade sem 
se basear em um modelo único (às vezes carregado de rótulos 
e preconceitos), pois tem a oportunidade de experimentar as 
situações de maneiras diferentes daquelas vividas no mundo 
‘real’. Tudo isso enquanto se diverte. Embora a infância seja a 
idade do brincar por excelência, brincar não é uma atividade 
exclusivamente infantil. Pessoas de todas as idades brincam, e 
quanto mais os adultos mantêm sua disposição lúdica, mais 
criativos são e mais aptos se tornam a promover a brincadeira 
infantil. (p.52) 
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Os bebês e a educação inclusiva: Olhares para as diferenças 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional prevê a inclusão de 

crianças com deficiência em todas as etapas da educação, representando o 

compromisso com o principio da igualdade para todos.  Nessa perspectiva, o 

inicio da inclusão no âmbito escolar faz-se na Educação Infantil, haja vista que 

é a primeira etapa da Educação Básica; e todas as unidades educacionais 

devem estar preparadas para receber, acolher e incluir as crianças e suas 

famílias. Algumas ações são necessárias para complementar à inclusão no 

sistema educativo da Unicamp como um todo, e em cada unidade educacional 

da DEdIC. A formação dos professores - inicial e também continuada - far-se-á 

com um dos pilares essenciais, posto que necessita- se de profissionais 

capacitados para a educação inclusiva, conforme rege a Resolução CNE/CEB 

Nº2, de 11 DE SETEMBRO DE 2011, com grifos nossos. Explicita-se no 

Parágrafo 1º do Art. 18 São considerados professores capacitados para atuar 

em classes comuns com alunos que apresentam necessidades educacionais 

especiais àqueles que, em sua formação, de nível médio ou superior, foram 

incluídos conteúdos sobre educação especial adequados a desenvolvimento de 

competências e valores para: 

I- Perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos e 

valorizar a educação inclusiva; 

II- Flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento 

de modo adequado às necessidades especiais de aprendizagem; 

III- Avaliar continuamente a eficácia do processo educativo para o 

atendimento de necessidades educacionais especiais; 

IV- Atuar em equipe, inclusive com professores especialistas na área da 

educação especial; 

Na perspectiva da ação inclusiva, no que diz respeito aos espaços físicos, 

respaldamo-nos no Art. 12, da mesma Resolução CNE/CEB (op.cit) 

 

Os sistemas de ensino, nos termos da Lei 10.098 e da Lei 
10.172/2001, devem assegurar a acessibilidade aos alunos que 
apresentem necessidades especiais, mediante a eliminação de 
barreiras arquitetônicas urbanísticas, na edificação- incluindo 
instalações, equipamentos e mobiliário- e no transporte 
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escolar, bem como de barreira nas comunicações, provendo as 
escolas dos recursos humanos e materiais necessários;  

 

Tendo em vista que nossos espaços são amplos e bonitos, vislumbramos 

algumas adaptações necessárias para a acessibilidade, como por exemplo: a 

ampliação da quantidade de banheiros acessíveis e parques adaptados. Assim, 

ainda, é necessário aumentar a quantidade do acervo de materiais e recursos 

pedagógicos, voltados às crianças da Convivência I. 

Os obstáculos rumo à educação inclusiva de qualidade são enfrentados 

diariamente de modo a garantir a efetivação dos direitos das crianças 

valorizando e respeitando as diferenças. Nesse contexto Cavalcante e Mantoan 

(2013, p.1) afirmam 

 

Seguimos firmes na luta pelo direito incondicional ao acesso, à 
permanência e ao ensino de qualidade, em todos os níveis e 
em todas as modalidades de ensino. Educação Inclusiva é um 
direito humano. E direitos humanos não se negociam. 
 

Justificativa 

Ainda que historicamente seja possível encontrar práticas educativas em 

instituições voltadas ao atendimento das crianças pequenas, por um grande 

período a educação das mesmas esteve voltada ao assistencialismo e ao 

higienismo, onde o que preponderava eram as práticas dedicadas ao cuidado 

com o corpo e a saúde das crianças, principalmente das camadas populares. 

A expansão da educação infantil no país é reflexo de diversos fatores 

destacando-se a inserção das mulheres no mercado de trabalho e a criação de 

documentos legais que passaram a legitimar os direitos das crianças, como por 

exemplo, a Constituição Federal (1988), Estatuto da Criança e do Adolescente 

(1990), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), que 

contribuíram e ainda contribuem para repensar o atendimento a esta faixa 

etária para além do cuidado, trazendo à tona a necessidade de se pensar em 

um espaço adequado e de direito a esta criança. 

Tendo o brincar como referência logo que se pensa na educação infantil, 

que é a primeira etapa da educação básica, vislumbramos a sua importância, 

pois: 
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O brincar é uma ação livre, que surge a qualquer hora, iniciada 
e conduzida pela criança, dá prazer, não exige, como condição, 
um produto final, relaxa, envolve, ensina regras, linguagens, 
desenvolve habilidades e introduz no mundo imaginário. 
(KISHIMOTO, 2010, p.1) 
 

 Consideramos que na ação do brincar, a intencionalidade do educador 

toma forma quando os espaços são organizados e pensados de forma a 

favorecer as brincadeiras e interações. A criança aprende a brincar quando 

está em contato com a cultura do outro, seja adulto ou outra criança. Assim, 

cabe a nós, educadores sermos mediadores tanto com seus pares quanto com 

os objetos e brinquedos na produção das culturas infantis, contribuindo para 

seu desenvolvimento em todos os aspectos: físico, cognitivo, psicológico, social 

e cultural. 

 Para isso, entendemos o espaço físico e o planejamento deste como 

fundamental para o desenvolvimento da criança e das múltiplas possibilidades 

das produções das culturas infantis em suas brincadeiras; entendemos também 

a importância da diversificação destes espaços, bem como valorizar as áreas 

externas, considerando-o como mais um potencializador de imaginação, de 

encantamento, de experiências, de desafios e exercício da sensorialidade.  

 

Proposta para o Convivência I  

Refletindo sobre os bebês acolhidos no Convivência I e de acordo com 

os Parâmetros Básicos de Infraestrutura para as Instituições de Educação 

Infantil- Encarte I (Brasil, 2006, p.11), 

 

(...) o espaço destinado a esta faixa etária deve ser concebido 
como local voltado para cuidar e educar crianças pequenas, 
incentivando o seu pleno desenvolvimento. As crianças de 0 a 
1 ano, com seus ritmos próprios, necessitam de espaços para 
engatinhar, rolar, ensaiar os primeiros passos, explorar 
materiais diversos, observar, brincar, tocar o outro, alimentar-
se, tomar banho, repousar, dormir, satisfazendo, assim, suas 
necessidades essenciais. 

  

Embasados nessa perspectiva, nos propomos a planejar e oferecer 

espaços para brincar, com melhores possibilidades para as crianças 

explorarem e vivenciarem novas experiências e linguagens. Construindo 

ambientes que sejam versáteis e permeáveis à ação da criança, sujeitos a 
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modificações propostas em função das ações e projetos desenvolvidos ao 

longo do ano. 

Para tanto é necessário solucionar o transporte dos bebês para que 

aconteça de maneira segura, confortável e ergonomicamente adequada aos 

profissionais, pois é uma ferramenta essencial ao trabalho.  

Cada unidade terá seus projetos, focando em uma ou mais linguagens 

específicas da infância, repensando os espaços e tempos.  

 

Objetivos Gerais 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010, p. 

25-27), nos orientam a traçar objetivos gerais garantindo experiências e 

vivências em nosso cotidiano que: 

 Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 

experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem 

movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos 

ritmos e desejos da criança; 

 Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o 

progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: 

gestual, verbal, plástica, dramática e musical; 

 Possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e 

interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes 

suportes e gêneros textuais orais e escritos; 

 Recriem, em contextos significativos para as crianças, relações 

quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais; 

 Ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades 

individuais e coletivas; 

 Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da 

autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-

organização, saúde e bem-estar; 

 Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos 

culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidades no 

diálogo e conhecimento da diversidade; 
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 Incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o 

questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação 

ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza; 

 Promovam o relacionamento e a interação das crianças com 

diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, 

cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura; 

 Promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da 

biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não 

desperdício dos recursos naturais; 

 Propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das 

manifestações e tradições culturais brasileiras; 

 Possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, 

máquinas fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos. 

 

Objetivos Específicos 

Ainda nos respaldando nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (2010, p.19-20), temos como prioridade o brincar a partir da 

organização de materiais, espaços e tempos que assegurem:  

 A educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo 

indissociável ao processo educativo; 

 A indivisibilidade das dimensões expressivo motora, afetiva, cognitiva, 

linguística, ética, estética e sociocultural da criança; 

 A participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a 

valorização de suas formas de organização; 

 O estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de 

mecanismos que garantam a gestão democrática e a consideração dos 

saberes da comunidade; 

 O reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades 

individuais e coletivas das crianças, promovendo interações entre 

crianças de mesma idade e crianças de diferentes idades; 

 Os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços 

internos e externos às salas de referência das turmas e à instituição; 
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 A acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções 

para as crianças com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação; 

 A apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos 

povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros 

países da América. 

 

Metodologia de trabalho 

Como metodologia de trabalho mencionaremos dois processos 

fundamentais definidos pelos termos “projeto” e “planejamento”. 

Compreendemos projeto como a elaboração desta escrita primeira que 

contempla os objetivos gerais que nortearão o trabalho durante todo o ano. De 

maneira geral ele é organizado apresentando uma introdução, justificativa, 

objetivos e avaliação. Cada uma das unidades (CAS/ CECI) parte para um 

tema de projeto próprio que pode ser semestral ou transformar-se em anual, 

contemplando estratégias direcionadas à adaptação de suas  crianças, 

organização dos horários de acordo com as especificidades de cada módulo, 

as vivências pertinentes a cada faixa etária, as experiências de aprendizagens 

a serem apresentadas e trabalhadas de acordo com os documentos oficiais do 

Ministério da Educação, e inclusive, alguma temática específica caso aponte-se 

a necessidade nos grupos.  

Sendo assim, no espaço do  Convivência  I,  a escrita e a seleção de 

temas para um novo  projeto segue um modo  específico  de organização e de 

acordo  com BARBOSA (2014, p.59) 

 

Os projetos com bebês têm seus temas derivados basicamente 
da observação, da leitura que a professora realiza do grupo e 
de cada criança. Ela deve prestar muita atenção ao modo 
como as crianças agem e procurar dar significado às suas 
manifestações. É a partir desta observação que ela vai 
encontrar os temas, os problemas, as questões referentes aos 
projetos. 
 

Ainda segundo a autora (2010) a ida dos bebês para a creche significa a 

ampliação dos seus contatos com o mundo e para os adultos, responsáveis 

pela educação das crianças na creche, significa selecionar, refletir e organizar 

a vida na escola com práticas sociais que evidenciem os modos como os 
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professores compreendem o patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico 

e tecnológico e os modos como traduzem, no exercício da docência, as suas 

propostas pedagógicas.  

Dessa forma, o planejamento das vivências com as turmas focará nas 

experiências e múltiplas linguagens da infância.  

OSTETTO (2000, apud Diretrizes pedagógicas da DEdIC, 2013, p.22)  

destaca que: 

 

O planejamento marca a intencionalidade do processo 
educativo mas não pode ficar só na intenção, ou melhor, só na 
imaginação, na concepção... Ninguém diria que não é 
necessário escrever o planejamento. A intencionalidade traduz-
se no traçar, programar, documentar a proposta de trabalho do 
educador. Documentando o processo, o planejamento é 
instrumento orientador do trabalho docente. 
 

Assim, o objetivo do planejamento pautar-se-á na previsão dos materiais 

necessários, locais e organização dos grupos para realização das ações 

pedagógicas propostas. Para elaboração do planejamento, avaliação, 

observação e registro do envolvimento das crianças nas vivências 

possibilitadas que orientarão futuras práticas educativas é fundamental o 

cumprimento da lei 11.738/2008.  

Tendo como base o documento Brinquedos e Brincadeiras de creche: 

manual de orientação pedagógica (2012), elencamos alguns exemplos de 

vivências, brincadeiras, objetos que farão parte do nosso percurso pedagógico: 

 

 Brincar de cantar palavras com os nomes das crianças; 

 Criar sons, batendo diversos objetos uns nos outros e em diferentes 

superfícies e materiais; 

 Cantar e dançar músicas com gestos para ampliação do repertório 

musical das crianças; 

 Contar histórias com objetos recicláveis; com fantoches, com livros de 

pano, papelão e plástico; 

 Arremessar bolas de diferentes tamanhos; 

 Jogar bolas coloridas em cestos; 

 Construir cabanas/ túnel; 
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 Brincar com água: fazendo chuva, vapor ou gelo em caixas e utilizando 

objetos como bisnagas, esponjas, sprays; 

 Sentir a areia, a argila e diferentes texturas; 

 Explorar objetos do Cesto do tesouro como utensílios de cozinha de 

diferentes materiais, sucatas; objetos de couro, metal, de tecidos, 

emborrachados e brinquedos da sala. 

 Tatear elementos da natureza (água, terra, pedra) e diferentes frutas 

para exploração de cheiros, cores e sabores; 

 Misturar e fazer tintas e massinhas caseiras; 

 Brincar com o jogo simbólico com fantasias e acessórios de roupas 

enviados pelas famílias; 

 Engatinhar/andar no circuito motor com obstáculos; 

 Passear pela unidade e espaços externos; 

 Explorar caixas e pastas com figuras diversas; 

 Dançar com diferentes ritmos, movimentos e acessórios (ex. pompom); 

 Manusear diferentes instrumentos musicais; 

 Ouvir sons de animais, instrumentos e músicas trazidas de casa; 

 Realizar pinturas com tintas em/com diferentes objetos; 

 Confeccionar móbiles coloridos, sonoros e tapetes sensoriais; 

 Visualizar imagens fotos e impressas (obras de arte, figuras de objetos, 

animais, brinquedos, alimentos diversos) e produções das próprias 

crianças; 

 

Recursos materiais previstos  

Destacamos abaixo alguns recursos de materiais previstos para o 

convivência I, e outros que serão considerados nos planejamentos individuais 

de cada grupo em suas Unidades: 

 Brinquedos para experiências visuais e motoras (móbiles) 

 Estruturas de exploração sensoriais 

 Instrumentos musicais 

 Brinquedos estruturados e não estruturados 

 Fantasias 

 Tanque de areia 

 Construção de brinquedos com recursos naturais 
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 Túnel 

 Bolas 

 Radio 

 Tinta para pintura 

 Livros de leitura 

 

Na área externa, a norma técnica ABNT NBR 16071 de 2012 (substituindo 

a NBR 14350) define requisitos para o projeto, instalação, inspeção, 

manutenção e utilização de equipamentos de playground. A norma se aplica 

aos seguintes equipamentos, para uso em escolas, creches, áreas de lazer 

públicas (praças, parques e áreas verdes), restaurantes, buffets infantis, 

shopping centers, condomínios, hotéis e outros espaços coletivos similares. 

Ela prevê, entre outras exigências, que os brinquedos não podem apresentar 

trincas, deformações ou danos permanentes e que nenhuma conexão pode 

estar frouxa. 

Peças salientes, como roscas de parafusos, devem ter acabamento de 

proteção. Os brinquedos não podem apresentar cantos agudos, lascas ou 

rebarbas que representem perigo para as crianças. As superfícies de todas as 

partes devem ser revestidas com materiais que não contenham substâncias 

danosas à saúde.  

 

Avaliação 

No Art.31, da LDBEN (1996) fica evidente que o processo de avaliação 

da Educação Infantil, far-se-á mediante o acompanhamento e registro do 

desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o 

acesso ao ensino fundamental; que em consonância com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010) certifica que a avaliação 

venha a garantir: 

 A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e 

interações das crianças no cotidiano; 

 Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças 

(relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.); 

 A continuidade dos processos de aprendizagens por meio da 

criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de 
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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); 

  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; 

 A não retenção das crianças na Educação Infantil. 

 

Encaminhando para as considerações finais do nosso planejamento 

anual, vamos ao encontro da concepção da autora Micarello (2010) que diz em 

suas pesquisas que a avaliação tem o papel de oferecer elementos para que 

os professores conheçam melhor às crianças com as quais trabalham, além de 

ter a importante função de contribuir para que os laços com famílias sejam 

estreitados através da documentação dos projetos e da participação de seus 

filhos e filhas nesse processo.  

Ainda sinalizamos que este é um documento que não deve ser compreendido 

enquanto estático e/ou pronto e acabado, e sim, que vai tomando a sua forma 

e corpo no decorrer do ano, quando vamos tendo elementos para avaliação 

das nossas práticas, sendo possível averiguar os avanços e as dificuldades. 

 

14.2 Convivência II (Maternal – CECI Integral e Parcial) 

 

Tema do projeto: Revitalização dos espaços internos e externos na DEdIC. 

 

Introdução 

 A Divisão de Educação Infantil e complementar (DEdIC) Convivência II 

atende filhos e/ou dependentes legais de funcionários e alunos que fazem 

parte da comunidade universitária.  

Os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil, teve 

como objetivo elaborar padrões de qualidade para esse nível da educação 

básica, que ajudassem no monitoramento das normas vigentes. Neste 

documento, defende-se: 
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(...) uma perspectiva educacional que respeite a diversidade 
cultural e promova o enriquecimento permanente do universo de 
conhecimentos, atentamos para a necessidade de adoção de 
estratégias educacionais que permitam às crianças, desde 
bebês, usufruírem da natureza, observarem e sentirem o vento, 
brincarem com água e areia, atividades que se tornam 
especialmente relevantes se considerarmos que as crianças 
ficam em espaços internos ás construções na maior parte do 
tempo em que se encontram nas instituições de Educação 
Infantil. (BRASIL, 2006, p. 17) 

 

Já em 2006, foi publicado pelo MEC um documento intitulado “Política 

Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis anos”, 

no qual se defende que um dos objetivos das diretrizes para a Política Nacional 

para a Educação Infantil é: “Garantir espaços físicos, equipamentos, 

brinquedos e materiais adequados nas instituições de Educação Infantil, 

considerando as necessidades especiais e a diversidade cultural” (BRASIL, 

2006, p. 19). 

Neste último documento, essa questão aparece como uma das metas 

que consiste em, entre outras ações, a garantia de um “ambiente interno e 

externo para o desenvolvimento das atividades, conforme as diretrizes 

curriculares e a metodologia da Educação Infantil, incluindo o repouso, a 

expressão livre, o movimento e o brinquedo; mobiliário, equipamento e 

materiais pedagógicos” (BRASIL, 2006, p. 21-22).  

Outro documento que apresenta a importância do espaço físico para o 

contexto da educação infantil foi o escrito por Maria Malta Campos e Fúlvia 

Rosemberg, em 2009, intitulado Critérios para um atendimento em creches que 

respeite os direitos fundamentais das crianças. Nele, preconiza-se que os 

espaços externos permitam as brincadeiras das crianças; que as salas sejam 

claras, limpas e ventiladas; que as crianças tenham lugares agradáveis para se 

recostar e desenvolver atividades calmas; que as crianças tenham lugares 

adequados para seu descanso e sono; etc.  

E também propõe: 

 Quando fazemos reformas tentamos adequar a altura das janelas, os 

equipamentos e os espaços de circulação às necessidades de visão e 

locomoção das crianças. 

 Procuramos garantir o acesso seguro das crianças à creche [...] procura 

ter plantas e canteiros em espaços disponíveis. 
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 Nossas crianças podem olhar para fora através das janelas mais baixas 

e com vidros transparentes. 

 O espaço externo da creche e o tanque de areia são limpos e 

conservados periodicamente de forma a prevenir contaminações. 

 Nossas crianças têm o direito de correr, pular e saltar em espaços 

amplos, na creche ou nas proximidades. 

 Nossos meninos e meninas, desde bem pequenos, podem brincar e 

explorar espaços externos em espaços amplos. 

 Nossos meninos e meninas, desde bem pequenos, podem brincar e 

explorar espaços externos ao ar livre. 

 Reservamos espaços livres cobertos para atividades físicas em dias de 

chuva (CAMPOS & ROSEMBERG, 2009, p. 14-23). 

 

A questão do espaço físico passa a se tornar relevante na política de 

educação infantil quando se leva em consideração o direito das crianças à 

brincadeira, a um ambiente aconchegante, seguro e estimulante, ao contato 

com a natureza, a desenvolver sua curiosidade, imaginação e capacidade de 

expressão, ao movimento em espaços amplos (idem, p. 13). Vemos, portanto, 

que nos documentos oficias o espaço físico na Educação Infantil possui uma 

importância. Isso representa uma conquista, no entanto, alguns desafios estão 

colocados no percurso de se alcançar o que preconizam os documentos. Há 

que se reconhecer a importância do espaço físico para a aprendizagem, 

reconhecendo-o como um elemento educativo.  

Nesse contexto, propomos esse projeto, que tem como objetivo principal 

revitalizar os espaços externos e internos da DEdIC para que, num movimento 

de vitalidade, todos os direitos das crianças adquiridos nos últimos anos sejam 

respeitados.  

 

Objetivos gerais 

 Temos por objetivo geral a revitalização dos espaços externos e internos 

da creche para que atendam ao que preconizam os documentos oficias sobre 

os objetivos da educação infantil e sobre os direitos das crianças. 
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Objetivos específicos 

Como objetivos específicos, apresentamos as experiências 

apresentadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(Brasil, 2010, p.) que implicam em uma organização do espaço físico para que 

estes possibilitem mais e melhor a criação de situações de aprendizagem que 

garantam às crianças experiências que: 

 Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 

experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem 

movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos 

ritmos e desejos da criança; 

 Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o 

progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: 

gestual, verbal, plástica, dramática e musical; 

 Possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e 

interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes 

suportes e gêneros textuais orais e escritos; 

 Recriem, em contextos significativos para as crianças, relações 

quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais; 

 Ampliem a confiança e a participação das crianças nas vivências 

individuais e coletivas; 

 Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da 

autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-

organização, saúde e bem-estar; 

 Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos 

culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidade no 

diálogo e conhecimento da diversidade; 

 Incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o 

questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação 

ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza; 

 Promovam o relacionamento e a interação das crianças com a arte em 

suas diversas vertentes, como: artes plásticas, visuais, gráficas, 

midiáticas, dramáticas, literárias, corporais, musicais, etc; 
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 Promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da 

biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não 

desperdício dos recursos naturais e o reaproveitamento de materiais; 

 Propiciem a interação e o conhecimento das manifestações e tradições 

populares brasileiras buscando ampliar o repertório cultural das crianças; 

 Possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, 

máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos. 

 

Metodologia 

Este projeto prevê o percurso pedagógico para o ano de 2016 e pauta-se 

no Projeto Político Pedagógico da DEdIC, no qual, expressa os objetivos 

gerais a serem contemplados, de acordo com a faixa etária a que se destina o 

trabalho do grupo de professores. 

O planejamento mensal/trimestral descreverá as vivências, os percursos 

e/ou os projetos a serem desenvolvidos durante os meses e o planejamento 

semanal especificará diariamente; os materiais necessários para a 

operacionalização das ações propostas e o modo de avaliação relativo ao 

trabalho de cada dupla de professores e as especificidades das crianças. 

Esse planejamento inclui vivências com: 

 Brinquedos para experiências visuais e motoras (móbiles) 

 Estrutura de exploração sensorial 

 Interação com as pessoas (vínculos) 

 Instrumentos musicais e cantigas 

 Brinquedos estruturados e não estruturados 

 Fantasias 

 Tanque de areia 

 Construção de cabanas 

 Brincadeiras experimentais 

 Expressões artísticas com diversos materiais 

 Brincadeiras com água 

 Construção de brinquedos com recursos naturais 

 Túnel 

 Bolas 

 Brincadeiras com diversos materiais 
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 Imitação e faz-de-conta 

 Área de leitura 

 Dança, pintura, desenho e construção de outras formas de expressões 

lúdicas 

Propõe-se também que o espaço externo seja um potencializador de 

imaginação, de encantamento, de experiências, de desafios e exercício da 

sensorialidade.  

Observar o parque e demais ambientes para verificar o que eles oferecem 

o que já dispõem e o que se pretende adaptar: 

 O parque oferece oportunidades de brincar, incluindo cantos temáticos 

para favorecer as brincadeiras de faz-de-conta? 

 Propicia espaços para brincadeiras coletivas? 

 Propicia espaços para brincadeiras solitárias ou em pequenos grupos? 

 Propicia espaços de exploração, vivências e experimentação? 

 

Recursos materiais previstos 

A norma da ABNT (NBR 14350) prevê, entre outras exigências, que os 

brinquedos não podem apresentar trincas, deformações ou danos permanentes 

e que nenhuma conexão pode estar frouxa. 

Peças salientes, como roscas de parafusos, devem ter acabamento de 

proteção. Os brinquedos não podem apresentar cantos agudos, lascas ou 

rebarbas que representem perigo para as crianças. As superfícies de todas as 

partes devem ser revestidas com materiais que não contenham substâncias 

danosas à saúde. 

 

Como avaliar 

As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para 

acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do 

desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou 

classificação, garantindo: 

  A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e 

interações das crianças no cotidiano;  

  Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças 

(relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.); 
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 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); 

  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; 

 

14.3 Convivência III (Pré-escola – CECI Integral e Parcial) 

  

Tema do projeto: Revitalização dos espaços internos e externos na DEdIC. 

 

Introdução 

 A Divisão de Educação Infantil e Complementar (DEdIC) Convivência III 

atende filhos e/ou dependentes legais de funcionários e alunos que fazem 

parte da comunidade universitária.  

Os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil tiveram 

como objetivo elaborar padrões de qualidade para esse nível da educação 

básica, que ajudassem no monitoramento das normas vigentes. Neste 

documento, defende-se: 

 

(...) uma perspectiva educacional que respeite a 
diversidade cultural e promova o enriquecimento 
permanente do universo de conhecimentos, atentamos 
para a necessidade de adoção de estratégias educacionais 
que permitam às crianças, desde bebês, usufruírem da 
natureza, observarem e sentirem o vento, brincarem com 
água e areia, atividades que se tornam especialmente 
relevantes se considerarmos que as crianças ficam em 
espaços internos ás construções na maior parte do tempo 
em que se encontram nas instituições de Educação Infantil. 
(BRASIL, 2006, p. 17) 

 

Já em 2006, foi publicado pelo MEC um documento intitulado “Política 

Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis anos”, 

no qual se defende que um dos objetivos das diretrizes para a Política Nacional 
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para a Educação Infantil é: “Garantir espaços físicos, equipamentos, 

brinquedos e materiais adequados nas instituições de Educação Infantil, 

considerando as necessidades especiais e a diversidade cultural” (BRASIL, 

2006, p. 19). 

Neste último documento, essa questão aparece como uma das metas 

que consiste em, entre outras ações, a garantia de um “ambiente interno e 

externo para o desenvolvimento das atividades, conforme as diretrizes 

curriculares e a metodologia da Educação Infantil, incluindo o repouso, a 

expressão livre, o movimento e o brinquedo; mobiliário, equipamento e 

materiais pedagógicos” (BRASIL, 2006, p. 21-22).  

Outro documento que apresenta a importância do espaço físico para o 

contexto da educação infantil foi o escrito por Maria Malta Campos e Fúlvia 

Rosemberg, em 2009, intitulado Critérios para um atendimento em creches que 

respeite os direitos fundamentais das crianças. Nele, preconiza-se que os 

espaços externos permitam as brincadeiras das crianças; que as salas sejam 

claras, limpas e ventiladas; que as crianças tenham lugares agradáveis para se 

recostar e desenvolver atividades calmas; que as crianças tenham lugares 

adequados para seu descanso e sono; etc.  

E também propõe: 

 Quando fazemos reformas tentamos adequar a altura das janelas, os 

equipamentos e os espaços de circulação às necessidades de visão e 

locomoção das crianças. 

 Procuramos garantir o acesso seguro das crianças à creche [...] procura 

ter plantas e canteiros em espaços disponíveis. 

 Nossas crianças podem olhar para fora através das janelas mais baixas 

e com vidros transparentes. 

 O espaço externo da creche e o tanque de areia são limpos e 

conservados periodicamente de forma a prevenir contaminações. 

 Nossas crianças têm o direito de correr, pular e saltar em espaços 

amplos, na creche ou nas proximidades. 

 Nossos meninos e meninas, desde bem pequenos, podem brincar e 

explorar espaços externos em espaços amplos. 

 Nossos meninos e meninas, desde bem pequenos, podem brincar e 

explorar espaços externos ao ar livre. 
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 Reservamos espaços livres cobertos para atividades físicas em dias de 

chuva (CAMPOS & ROSEMBERG, 2009, p. 14-23). 

 

A questão do espaço físico passa a se tornar relevante na política de 

educação infantil quando se leva em consideração o direito das crianças à 

brincadeira, a um ambiente aconchegante, seguro e estimulante, ao contato 

com a natureza, a desenvolver sua curiosidade, imaginação e capacidade de 

expressão, ao movimento em espaços amplos (idem, p. 13). Vemos, portanto, 

que nos documentos oficias o espaço físico na Educação Infantil possui uma 

importância. Isso representa uma conquista, no entanto, alguns desafios estão 

colocados no percurso de se alcançar o que preconizam os documentos. Há 

que se reconhecer a importância do espaço físico para a aprendizagem, 

reconhecendo-o como um elemento educativo.  

Nesse contexto, propomos esse projeto, que tem como objetivo principal 

revitalizar os espaços externos e internos da DEdIC para que, num movimento 

de vitalidade, todos os direitos das crianças adquiridos nos últimos anos sejam 

respeitados.  

 

Objetivos gerais 

 Temos por objetivo geral a revitalização dos espaços externos e internos 

da instituição para que atendam ao que preconizam os documentos oficiais 

sobre os objetivos da educação infantil e sobre os direitos das crianças. 

 

Objetivos específicos 

Como objetivos específicos, apresentamos as experiências 

apresentadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(Brasil, 2010, p.) que implicam em uma organização do espaço físico para que 

estes possibilitem mais e melhor a criação de situações de aprendizagem que 

garantam às crianças experiências que: 

 Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 

experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem 

movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos 

ritmos e desejos da criança; 
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 Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o 

progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: 

gestual, verbal, plástica, dramática e musical; 

 Possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e 

interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes 

suportes e gêneros textuais orais e escritos; 

 Recriem, em contextos significativos para as crianças, relações 

quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais; 

 Ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades 

individuais e coletivas; 

 Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da 

autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, 

saúde e bem-estar; 

 Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos 

culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidades no 

diálogo e conhecimento da diversidade; 

 Incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o 

questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação 

ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza; 

 Promovam o relacionamento e a interação das crianças com 

diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, 

cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura; 

 Promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da 

biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não 

desperdício dos recursos naturais; 

 Propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das 

manifestações e tradições culturais brasileiras; 

 Possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, 

máquinas fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos. 

 

Metodologia 

Este projeto prevê o percurso pedagógico para o ano de 2016, onde 

contem os objetivos gerais a serem contemplados, de acordo com a faixa 

etária a que se destina – contempla o trabalho do grupo de professores. 
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Teremos nesse percurso o planejamento mensal/trimestral: descrevendo 

as atividades e/ou os projetos a serem desenvolvidos durante os meses; os 

materiais necessários para a operacionalização das ações propostas e o 

modo de avaliação – relativo ao trabalho individual de cada professor. 

E o planejamento semanal: especificando as ações da semana, 

diariamente – relativo ao trabalho individual do professor e as especificidades 

das crianças. 

Esse planejamento inclui atividades com: 

 Brincar com as pessoas (vínculos) 

 Brinquedos musicais/cantar 

 Construir estruturas de exploração 

 Brinquedos de encaixar 

 Brinquedos e materiais para por e tirar 

 Fantasias 

 Tanque de areia 

 Construção de cabanas 

 Brincar de misturar e experimentar 

 Materiais para misturar e ver o que acontece 

 Rabiscar (tinta/giz) 

 Brincar com água 

 Cadeiras, mesas, caixas de papelão  

 Brinquedos estruturados  

 Túnel 

 Brinquedos de empilhar 

 Brinquedos de empurrar/ puxar/ encaixar 

 Bolas 

 Brincadeiras com diversos materiais 

 Brincar de imitar 

 Brinquedos de bater 

 Área de leitura 

 Brincadeiras de faz-de-conta 

 Dançar, pintar, desenhar e construir outras formas de expressão lúdica 

 Brincar na areia e na água 

 Construção da identidade da criança 
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 Valorização das diferenças nas crianças 

 Desenvolvimento de projetos e conhecimento do mundo físico, social e 

matemático.  

 

Propõe-se também que o espaço externo seja um potencializador de 

imaginação, de encantamento, de experiências, de desafios e exercício da 

sensorialidade.  

Observar o parque para verificar o que ele oferece, o que já dispõe e o 

que pretende mudar: 

 O parque oferece oportunidades de brincar, incluindo cantos temáticos 

para favorecer as brincadeiras de faz-de-conta? 

 Propicia espaços para brincadeiras coletivas? 

 Propicia espaços para brincadeiras solitárias ou em pequenos grupos? 

 Propicia espaços de exploração, vivências e experimentação? 

 

Recursos materiais previstos  

A norma da ABNT (NBR 14350) prevê, entre outras exigências, que os 

brinquedos não podem apresentar trincas, deformações ou danos permanentes 

e que nenhuma conexão pode estar frouxa. 

Peças salientes, como roscas de parafusos, devem ter acabamento de 

proteção. Os brinquedos não podem apresentar cantos agudos, lascas ou 

rebarbas que representem perigo para as crianças. As superfícies de todas as 

partes devem ser revestidas com materiais que não contenham substâncias 

danosas à saúde. 

 

Como avaliar 

As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para 

acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do 

desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou 

classificação, garantindo: 

  A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e 

interações das crianças no cotidiano;  

  Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças 

(relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.); 
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 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); 

  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; 
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