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1  Este documento é uma errata referente às páginas 175 a 269 do “Projeto Político Pedagógico 2018/2019 

- Caderno 2”, e substitui os trechos correspondentes às referidas páginas, uma vez que há ausência de 
algumas informações quanto a um dos planos de trabalho, bem como da formação profissional de uma das 
professoras. 

 

http://www.dgrh.unicamp.br/dedic/normas-e-legislacao/caderno-2_ppp-unidades-socioeducativas-dedic-planos-de-trabalho.pdf
http://www.dgrh.unicamp.br/dedic/normas-e-legislacao/caderno-2_ppp-unidades-socioeducativas-dedic-planos-de-trabalho.pdf
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Projeto Político Pedagógico – CECI Parcial 

1. Caracterização da Unidade 

1.1 Histórico1 

O CECI Parcial foi inaugurado em 1990, com objetivo inicial de atender as 

necessidades dos funcionários da área da saúde da Universade que, em razão da escala de 

trabalho diferenciada, não tinham seus filhos matriculados no Centro de Convivência 

Infantil- CECI Integral, cujo horário de funcionamento era limitado à jornada 

administrativa.   

O CECI Parcial, antiga "Creche Área da Saúde" (CAS), oportuniza o acesso à 

educação de bebês e crianças que compreende a faixa etária de 6 meses a 05 anos e 11 

meses (Berçário - Convivência I, Maternal - Convivência II, Pré- Escola - Convivência 

III). Esta unidade faz parte da Divisão de Educação Infantil e Complementar (DEdIC) da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

A mudança de nomenclatura se deu em virtude de a antiga "CAS" atender, a partir 

de 2015/2016 a pré-escola. (Considerando-se a tramitação de "Autorização" junto à 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo).  

A unidade atende aproximadamente 180 crianças, com horário de funcionamento 

das 07h00-19h30, divididas em turnos: Matutino – 7h às 13h15 e Vespertino 13h às 

19h15. 

Contamos com uma equipe multidisciplinar formada por profissionais das áreas 

de: pedagogia, educação física, nutrição, enfermagem e odontologia.  

A partir dos planos de trabalho a concepção e visão de educação e infância, ao 

pensar em Educação Infantil, não é possível dissociar o cuidar e o educar, eixos centrais 

que caracterizam e constituem o espaço e o ambiente na creche do CECI Parcial. 

Percebemos que as crianças no decorrer do período que vai desde o nascimento 

até os seis anos, ocorrem mudanças evidentes, espetaculares, bastante visíveis, que nos 

permitem considerar que as crianças pequenas cada vez mais formam parte de nossa 
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cultura e de nossa comunidade e que, a cada dia, vão-se tomando mais parecidas com as 

pessoas adultas.  

2. Recursos Humanos 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

NOME MATRICULA FORMAÇÃO/HABILITAÇÃO Horário 

 

Ana Paula Barraca 

Cruz 

286744 Especialização Neuropsicopedagogia 7h-16h 

10h15-19h15 

 

Débora Evelin 

Ferreira 

306126 Especialização Pedagogia da Infância 10h15-19h15 

7h-16h 

 

 

PROFESSORAS 

NOME MATRICULA FORMAÇÃO/HABILITAÇÃO Atribuição Horário 
ADRIANA ARAÚJO  308474 Especialização Psicopedagogia  Volante  7h-11h 
ANA PAULA DA 

COSTA  PORCINO 
290628 Especialização Educação Infantil Berçário  7h-16h 

ANNA KARINA C. 

MAIA  
285843 Especialização Neuropsicopedagogia Volante  7h-16h 

ANA LUCIA P. 

CAUMO 
286103 Especialização Educação Infantil Maternal  13h- 19h15 

CAROLINE 

QUINTAS F. A. DE 

OLIVEIRA  

306129 Especialização Pedagogia da Infância  Pré Escola 13h- 19h15 

CYNTIA AP. F. 

SAVANO  
290710 Pedagogia  Maternal  7h-16h 

DANIELLE A.E. 

PEREIRA 
291694 Especialização Neuropsicopedagogia Maternal  10h15-19h15 

DAYANNE C.M. DE 

OLIVEIRA 
306754 Pedagogia Volante  13h- 19h15 

ELIETE CHIFONI 

BERTHO 
241962 Pedagogia Berçário  7h-16h 

ELISANGELA S. N. 

FREITAS 
295798 Pedagogia Maternal  7h -13h15 

GILMARA DA 

CUNHA PINTO 
285837 Pedagogia Pré-Escola 10h15-19h15 

IRACI R. VILAS 

BOAS 
295359 Especialização Educação Infantil Maternal  13h- 19h15 

IVONETE CRISTINA 

S. RIBEIRO 
286120 Especialização Educação Infantil Maternal  7h-13h 

JANE GILDA P. 

SALOMÃO  
238503 Pedagogia Maternal  7h-16h 

JULIANA PARAIZO 

F. DA CUNHA.  
306906 Pedagogia  Volante  7h-13h15 

KÁTIA REGINA DI 

FEDERICO  
285882  Especialização Pedagogia da Infância  

 

Pré-escola  7h-16h 

LAURA LINHARES 

PAIVA  
295801 Especialização Educação Infantil Maternal  13h- 19h15 

LENICE GUERAZZI  241504 Pedagogia  Berçário  10h15-19h15 
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LÍDIA GALLO 

BARBOSA 
290712 Especialização 

Psicopedagogia/Neuropsicopedagogia  

Volante 10:15h-19h15 

LUCIENE PECCIN 304735 Especialização Psicopedagogia Volante  7h-13h15 

 
MÁRCIA ALVES 

CORRÊA 
241334 Pedagogia  Berçário  10h15-19h15 

MARIA LÚCIA 

BARQUEIRO 
306172 Especialização em gestão Escolar Berçário  10h15-19h15 

Mª TERESA 

NASCIMENTO 
238279 Pedagogia Maternal  7h-16h15 

MARINEUSA 

BARBOSA TOSSINI 
286631 Pedagogia Maternal  10h15-19h15 

MARLI R. ARMELIN

  
286100 Especialização Neuropsicopedagogia Maternal  10h15-19h15 

MELLINA SILVA  386812 Especialização Pedagogia da Infância  Berçário  10h15-19h15 
PATRICIA ANDREA 

GURGEIRA 
304620 Pedagogia Berçário 13h- 19h15 

ROSANA GURITA 

NUNES  
292310 Especialização Neuropsicopedagogia Maternal 13h- 19h15 

ROSINEIDE S. 

SILVA 
286078 Especialização Educação Infantil Maternal  13h- 19h15 

SABRINA REIS S. 

COSTA  
288550 Especialização Neuropsicopedagogia Maternal  10h15-19h15 

SUELLEN I. P. 

PIERRI 
288412 Especialização Pedagogia da Infância Maternal 7h-13h15 

 
TATIANE MORAIS 

FARIAS  
286745 Especialização Comunicação, Arte e 

Educação 

Maternal  7h-13h15 

VALDINÉIA B. 

CORDEIRO 
286630 Especialização em Pedagogia da Infância Berçário  7h-13h15 

VALERIA A. G. 

RAMALHEIRA 
285829 Pedagogia  Maternal  7h-16h 

VALQUIRIA 

SALUSTIANO 

PEREIRA 

241989 Especialização Educação Infantil Pré-Escola 7h-16h 

VANIA MARA 

SILVA FERREIRA 

 

292048 Pedagogia Maternal 7h-13h15 

ZIMAR FONSECA 

DA SILVA  
2415447 Ensino médio  Volante  7h-16h 

     

APOIO NUTRICIONAL – COZINHA 

NOME 

 

MATRÍCULA 

 

FORMAÇÃO/HABILITAÇÃO 

 

HORÁRIO 

 

Eunice Conceição 

Ferreira T. da Rocha 

 

 

171492 

 

Ensino Fundamental I 

 

10h-19h 

 

Maria de Fatima da Silva 

 

238121 

 

Ensino Fundamental I 

 

8h30-17h30 

 

 



 
 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP  
Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário – DEEPU  
Divisão de Educação Infantil e Complementar – DEdIC 

 
 

6 
 

 

 

 

APOIO ADMINISTRATIVO 

NOME MATRÍCULA FORMAÇÃO/HABILITAÇÃO HORÁRIO 

Erotildes Divina Ferreira 

Cavalcante 

238244 Ensino Fundamental 8h30-17h30 

 

Elza Ferreira Xavier 185698 Ensino Fundamental 7h-16h 

 

3. Planos de Trabalho: objetivos de cada etapa da educação infantil 

3.1 Berçário 

Em todos os planos de trabalho percebemos como o tema adaptação nos projetos 

pedagógicos é um dos eixos principais, é um dos temas mais importantes a ser trabalhado 

com as crianças, é o primeiro contato do bebê com o ambiente diferente do convívio 

familiar. 

A chegada do bebê na creche é marcada por expectativas e 

angústias tanto da família quanto dos profissionais da instituição. 

Durante este período é comum que todos se sintam ansiosos para 

que tudo caminhe da melhor maneira possível. Esses momentos 

iniciais exigem um esforço de adaptação do bebê, da família e do 

professor (Guerazzi, Gurgeira, 2018). 

 

Na chegada dos bebês é importante que os espaços sejam planejados para as 

crianças, tornando o ambiente acolhedor e aconchegante para que as crianças possa ter 

uma adaptação mais tranquila possível.  Aos poucos as crianças vão criando vínculos com 

as professoras, adultos e com as outras crianças. 

É importante observar e respeitar que cada criança possui suas 

necessidades individuais, sendo respeitada em sua 

individualidade, assim o processo de adaptação se torna mais 

tranquilo para as partes envolvidas. (Bertho, Cordeiro,2018) 
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3.1.1 Berçário Manhã 

Plano de Trabalho Anual – 2018 

 
 
 

 
 
Professora:Eliete Chifoni Bertho  241962 
 
Professora de educação infantil desde 1990 no atual 
Ceci Parcial, atuando com as diferentes faixas 
etárias comtempladas por esta unidade da DEDIC.  
Formação em nível médio no magistério, graduada 
em pedagogia e especialização em educação 
infantil. 
 
Email:liaber@unicamp.br 
Celular:19-991523148 
 

 
 
 

 
 
Professora: Valdinéia Bento Cordeiro 286630 
 
Professora de educação infantil desde 2002, com inicio em 2004 no 
atual Ceci Parcial atuando com as diferentes faixas etárias 
comtempladas por esta unidade da DEDIC. 
Formação em nível médio no magistério, graduada em pedagogia e 
especialização em educação de crianças e pedagogia da infância. 
 
 
Email:valdibc@unicamp.br 
Celular:19-991438862 

  

(   ) Integral    (  x ) Parcial   (   ) Berçário Integral   (   ) Prodecad    (   ) Integral FOP 
Convivência I  

Horário de Atendimento: 07:00 as 13:00 hrs 

Sala: 02 

1. Caracterização da Turma 
Dados de Informação Geral (nome, idade). 

CECI PARCIAL MANHÃ 7h às 13h 
CONVIVÊNCIA I - BERÇÁRIO 

PROFESSORAS ELIETE E VALDINÉIA 

TURMA 19 CRIANÇA DATA DE NASCIMENTO 

01 ANDRE VIEIRA SAVIO 31/12/2016 

02 ASIRI AMARANTA FABIÁN ECHÁVEZ 18/11/2016 

03 DAVI GONÇALVES DA SILVA 27/12/2016 

04 HEITOR AMORIM PEREIRA 21/10/2016 

05 LAURA BOSSO RICCIARDI 03/11/2016 

06 LUÍZA PERON MORAES 12/12/2016 

07 RAFAEL VIEIRA DE BARROS 19/12/2016 

08 RAFAELA RIBEIRO REIS 11/10/2016 

09 SOFIA GIARDINI NORONHA DE FREITAS 04/10/2016 

10 SOPHIA MARIA GRANDIN RAMOS 25/10/2016 
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Sobre as expectativas das famílias (registro com base no diálogo da reunião de boas-vindas) 
 

“Espero que o trabalho da DEDIC continue com qualidade de sempre, a mesma parceria e 
transparência com as famílias.” 

                        (Camila Sávio, mãe do André). 
 
“Eu espero que além do excelente trabalho relacionado ao cuidado, a parte pedagógica também 
continue sendo valorizado.Que a Luiza se sinta confortável, alegre e acolhida, e se desenvolva 
em todos os aspectos possíveis.Me coloco  disposição para auxiliar no que precisar.” 

(Camila Peron Moraes, mãe da Luiza). 
 
“Acredito que minha principal palavra que define minhas expectativas é a PARCERIA.Parceria 
para mim significa apoio, dialogo, cumplicidade, segurança, dedicação, amizade. 
Nesta fase do berçário onde a fala da criança ainda não é uma ferramenta completa, o sentir, e o 
olhar dos professores é um espelho dos olhos da criança.” 

                                                                (Janaina, mãe da Laura) 
 
“Espero que o trabalho da DEDIC incentive o convívio do meu filho com outras pessoas e 
proporcione um ambiente acolhedor.” 

                (Cesar, pai do Heitor). 
 
“Minhas expectativas são que ela se desenvolva, faça novas amizades, tenha uma boa 
adaptação.” 

                                        (Pais da Sophia Maria). 
 
“Que continuem sempre atenciosos com nossas crianças, para que possam evoluir cada dia mais, 
que possam realizar todos seus projetos com nossas crianças e ser um ano excelente.” 

                                      (Pai da Sofia) 
 
“Que seja sempre voltada para o bem estar de nossas crianças atendendo nossas expectativas 
em relação a educação e a interação de nossas crianças no ambiente escolar.” 

                                                                 (Elaine, mãe da Rafaela) 
 
“Expectativas boas, espero que seja um ano de muita interação e uma boa relação entre pai e 
escola e que juntos possamos dar o melhor para as crianças.  

                                                   (Michele, mãe do Rafael)  
 
 

ADAPTAÇÃO E ACOLHIMENTO 
 

            As crianças da turma já frequentavam a creche no ano anterior. Sendo assim a convivência 
coletiva, as interações com outras crianças e rotina de um espaço coletivo lhes eram familiar.  
Porém, a adaptação e o acolhimento foram e ainda está sendo um processo necessário para as 
mesmas. Pois a adaptação e o acolhimento ressurge a cada nova situação que a criança é 
submetida. Como por exemplo, a cada ano letivo que se inicia juntamente com suas mudanças, 
tais como professoras e a formação da nova turma. O acolhimento e adaptação na educação 
infantil caminham juntos, pois se faz necessário acolher bem a criança para que ela possa ser 
adaptada. 
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            Aos poucos as crianças estão sendo acolhidas possibilitando à construção de vínculos e 
sentimentos de confiança com as professoras, com os colegas, com outras pessoas da instituição 
e com o espaço que esta inserida. 
 É importante observar e respeitar que cada criança possui suas necessidades individuais, sendo 
respeitada em sua individualidade, assim o processo de adaptação se torna mais tranquilo para 
as partes envolvidas. 
Ao colocarmos em prática o projeto adaptação e acolhimento percebemos que grandes conquistas 
têm acontecido na turma, pois no início algumas crianças choravam durante o período de 
permanência na creche, principalmente no momento da entrada, “separação” entre criança e 
família. E em meados do mês de março, não temos mais este choro, as crianças demonstram 
alegria em estar nos espaços da instituição. 
Como dito anteriormente, gradualmente estamos construindo vínculos afetivos e o processo de 
adaptação e acolhimento esta acontecendo como o esperado por nós professoras. Nossa turma 
de crianças tem o sono tranquilo e é feito dentro do horário de rotina da instituição, mas como 
temos um olhar atento para as individualidades das mesmas, tínhamos duas crianças que 
necessitava de um “soninho” antes. Após uns dias este sono não foi mais necessário.  
A alimentação da turma é muito boa, todos comem bem e de tudo, tendo suas preferencias para 
determinados tipos de alimentos. Estão no processo de aquisição da autonomia de comerem 
sozinhos assim como o manuseio da caneca. E temos observado avanços a cada dia nestes 
aspectos. 
As vivências proporcionadas para as crianças são dentro da sala e em nossos espaços externos, 
como parque, sala de música, jardim e sala cri cri. 
Estas vivências tem proporcionado o desenvolvimento por meio das interações: criança-criança, 
criança-professoras e criança-espaço. 
Ao final do mês de março, observamos que nossa turma gosta de brincar no parque, fazer bolo no 
tanque de areia, de experimentar diversas texturas, sons e espaços. Algumas crianças estão 
iniciando a aquisição da linguagem oral. Temos uma criança que não anda, porém se locomove 
de seu jeito para onde quer, atendendo suas necessidades diárias 
 Enfim, muitas conquistas estão por vir e nos professoras estamos atentas as necessidades das 
crianças para lhes assegurar um ambiente acolhedor e de aprendizado em todos os aspectos! 
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Plano de Trabalho Anual – 2018 

 
 

 
 
 
Professora: Ana Paula da Costa Porcino 
Matrícula: 290628 
Graduada em Pedagogia pela UNIP Universidade 
Paulista de Campinas 
Especialização em Educação Infantil pela UNIFRAN 
Universidade de Franca 
Professora de Educação Infantil desde 2006 
Email: anacosta8@yahoo.com.br 
Celular: (19)992872465 

 
 

 
 
 
Professora: Márcia Alves Corrêa 
Matrícula: 241334 
Graduada em Pedagogia pela ULBRA Universidade Luterana do 
Brasil 
Professora de Educação Infantil desde 1998 
Email: marciaacorrea@yahoo.com.br 
Celular: (19) 988740472 

  

(   ) Integral    ( X) Parcial   (   ) Berçário Integral   (   ) Prodecad    (   ) Integral FOP 
Convivência IBerçário 

Horário de Atendimento:7h às 13h00 

Sala: 3 

1.Caracterização da Turma: 
Turma do Jardim 

Dados de Informação Geral 
 

CECI PARCIAL MANHÃ 7h às 13h 
CONVIVÊNCIA I - BERÇÁRIO 

PROFESSORAS ANA PAULA E MÁRCIA 

TURMA 18 CRIANÇA DATA DE NASCIMENTO 

01 BEATRIZ DA S. CUSTÓDIO 29/05/2017 

02 BRENDA A. MARIANO 14/08/2017 

03 GIOVANNI ANDREAZZI BIANCHI 10/08/2017 

04 IVES C. D. DE BRITO 22/10/2017 

05 ISADORA ALEXANDRE DA COSTA 05/06/2017 

06 LAURA PASCHOALIM LAUNSTEN 02/03/2017 

07 LUISA D. SANTOS 20/05/2017 

08 MANUELA ARAUJO DA COSTA 26/06/2017 

09 VICENTE M. AGUILAR 13/08/2017 

10 VINÍCIUS CALISTO ALMEIDA DA SILVA 19/05/2017 

 

mailto:anacosta8@yahoo.com.br


 
 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP  
Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário – DEEPU  
Divisão de Educação Infantil e Complementar – DEdIC 

 
 

11 
 

Sobre as expectativas das famílias (registro com base no diálogo da reunião de boas-vindas) 
 
“Espero que o Giovanni seja bem recebido, que ele se adapte bem e goste da creche e do espaço” (Camila, 
mãe do Giovanni) 
 
“Que meu filho se adapte com a creche, tenha novos conhecimentos e adquira novas amizades” (Daniela , 
mãe do Vinícius) 
 
“Que a Laura continue sempre sendo acolhida com amor; que tenhamos sempre um bom diálogo entre 
mães e professores, para que possamos entrega-los com tranquilidade e confiança”. (Monique, mãe da 
Laura) 
 
“Estou na expectativa para ver como será a adaptação do Vicente com a creche, sua evolução, etc. Minha 
ansiedade maior é em relação à rotina, principalmente do sono dele.” (Cristina, mãe do Vicente) 
 
“Crescimento; 
Aprendizagem; 
Desenvolvimento; 
Conhecimento/descobertas; 
Vivência do novo; 
Vivenciar o lúdico; 
Comprometimento; 
Parceria; 
União/família/escola; 
Respeito”. 
(Elaine, mãe da Isadora)  
 
ADAPTAÇÃO E ACOLHIMENTO 
 
A Turma do Jardim é composta por 6 crianças e entrará mais 4 crianças no mês de Abril.  
A faixa etária varia entre crianças de 6 a 12 meses. Dessas 10 crianças apenas 2 já frequentavam a creche 
em 2017.  
Preparamos o ambiente de uma forma aconchegante com tapetes e almofadas, brinquedos específicos para 
a faixa etária, músicas diversas e também músicas de ninar no momento do sono. 
A adaptação ocorreu de forma tranquila, no início eles choraram, estranharam (o que é normal nesta fase), 
mas aos poucos foram se adaptando.  
Sobre a alimentação, algumas crianças demonstraram dificuldade em aceitar os alimentos oferecidos e 
outras aceitavam com facilidade. Fomos introduzindo as papas doces e salgadas aos poucos,  conversando 
com as mães e depois de mais ou menos três semanas, as crianças já estavam se alimentando melhor, 
familiarizadas com o ambiente e professoras. 
Algumas crianças tiveram dificuldade em dormir no colchão preferindo o carrinho, mas aos poucos as 
professoras foram oferecendo o colchão e depois de mais ou menos duas a três semanas, já estavam 
adaptadas em relação ao sono. 
Durante a realização das atividades, percebemos que algumas crianças tem preferência por músicas, 
fazendo gestos tentando imitar as professoras, outras por brinquedos sonoros e outras se interessam pelo 
tanque de areia, explorando a parte externa.  
Observamos que de uma maneira geral, as crianças se socializam bem com o grupo e também com a outra 
turma do módulo, inclusive, tem dias que elas vão espontaneamente para a sala do lado brincar com as 
outras crianças e vice e versa. 
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3.1.2 Berçário Tarde 

Plano de Trabalho Anual – 2018 

Professora: Maria Lúcia Baqueiro 
Matricula: 306172 

 
Mini Currículo: Cursando  Especialização em Educacão Infantil 
e Pedagogia da Infancia (Unicamp),  Pedagogia (Universidade 
São Francisco) , com pós graduação em gestão do trabalho 
pedagógico (Uninter).  
Curso de web designer pela Microlins.  
Com experiência em organização e estruturação de duas 
creches em Extrema – Mg.   
Experiência  em Coordenação pedagógica de creche e ensino 
fundamental   I   – atuação também como secretária escolar de 
ensino fundamental I, e  como professora de ensino fundamental 
I e II, e de ensino médio. 
Email: malubaqueiro@hotmail.com 
Celular: (19) 982374088 

Professora: Mellina Silva – MA: 306812 

 
Mini Currículo: Mestranda pela Faculdade de Educação – 
UNICAMP, Especialista em Educação Infantil e Pedagogia da 
Infância (UNICAMP), Especialista em Deficiência Auditiva 
(UNIRIO), Especialista em Ética e Valores na Escola (USP), 
Pedagoga (UNICAMP). Atualmente é Professora da Educação 
Básica no Centro de Educação e Convivência Infantil – Parcial – 
UNICAMP. 
Email: mellina@unicamp.br 
Celular: 19-996626861 

  

(   ) Integral    ( X ) Parcial   (   ) Berçário Integral   (   ) Prodecad    (   ) Integral FOP 
 
Convivência: I- Berçário 

Horário de Atendimento: 13:00 – 19:15  

Sala: 3 

1.Caracterização da Turma 
Dados de Informação Geral (nome, idade). 
 

CECI PARCIAL Tarde  13h às 19h15 
CONVIVÊNCIA I – BERÇÁRIO 

TURMA DO CATAVENTO 

PROFESSORAS Maria Lucia Baqueiro e Mellina Silva 

TURMA 18 CRIANÇA DATA DE NASCIMENTO 

01 ISABELA DOS REIS SILVA 22/07/2017 

02 MARIANA HARUMI TENGAN 09/01/2018 

03 MATHEUS  COELHO DE SANTANA 19/01/2018 

04 THEO MAZZO MENDES PELUZZO 25/09/2017 

05 THIAGO IGNACIO CONTRERAS CAMEJO 16/09/2017 

06   
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Sobre as expectativas das famílias (registro com base no diálogo da reunião de boas-vindas) 
realizada no dia 26/07/2018: 
 
“Espero que a pequena Isabela continue sendo bem acolhida, que aprenda e se divirta muito com seus 
novos amiguinhos”.  (Patrícia Oliveira Reis, mãe da Isabela) 
 
“Minhas expectativas:  

● Aconchego 
● Segunda casa 
● Desenvolvimento 
● Amizade 
● Compartilhar 
● Brincar”     (Sedyna Tengan, mãe da Mariana) 

 
 
“Com a introdução do Matheus na creche, espero que ele se desenvolva mais, interaja mais com as 
pessoas, que ele aprenda e vença desafios do dia a dia. Que ele faça muitos amiguinhos, que se 
desenvolva no interpessoal.” (Vanessa Santana, mãe do Matheus); 
 
“Esperamos que o Theo desenvolva novas aptidões sociais. Brinque bastante e goste muito da escola.” 
(Fernanda e Thiago, pais do Theo); 
 
 
“Deseo que mi hijo siga avanzando em este ambiente tan maravilhoso, em aspectos como: 

● Comunicacion 
● Compartir 
● Independência 
● Amistad 

- Hasta ahora estoy muy satisfecha por elexcelente servivio que prestan. Obrigada!” (Adriana Mercedes 
Aviles, mãe do Thiago) 
 
Breve descrição dos saberes e conhecimentos dos bebês e crianças com base no período inicial: 
 
A Turma do Catavento é composta por 5 bebês que ingressaram na creche no segundo semestre de 
2018, entre os dias 25/07 a 14/08. Dessas 05 crianças, duas já frequentavam a creche no primeiro 
semestre e estavam locadas em outra sala. A faixa das crianças etária varia entre 6 a 12 meses.  
O período de adaptação ocorreu de forma tranquila: Theo chegou o primeiro dia e sentiu-se acolhido, 
sorri para todos (adultos e crianças) que se aproximam, já o Matheus e a Mariana choraram, estranharam 
o ambiente (o que é normal nesta fase), mas aos poucos foram se acostumando e já estão totalmente 
inseridos na rotina da turma. As professoras construíram vínculos afetivos com os bebês e 
proporcionaram um ambiente que permitiu a conexão destes com a rotina e com o ambiente da creche. 
O proposito neste período foi integrar a criança a um ambiente seguro e acolhedor. Para isso, a acolhida 
foi atenciosa e carinhosa, e fez com que as crianças superassem este momento, com tranquilidade. 
Isabela e Thiago (que já frequentavam a creche anteriormente) ficaram bem e sentiram-se adaptados na 
atual sala. O ambiente da sala foi preparado com tapetes, almofadas, brinquedos, músicas ambientes e 
decoração de Catavento. 
 
Sobre a alimentação, todas as crianças demonstraram facilidade em aceitar os alimentos oferecidos, é 
uma turminha que se alimenta muito bem. As professoras introduziram as papas salgadas e doces, e aos 
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poucos, ofereceram algumas frutas em pedaços para os maiores, que aceitaram bem.Os bebês menores 
estão aceitando a papinha e já estão familiarizadas com o ambiente do refeitório e com as  professoras. 
Quanto ao período de sono, a rotina da turma foi estabelecida e, dois momentos: um breve descanso 
após o lanche da tarde (14h às 14h20) e depois o período mais longo de 1h30, após a janta e a higiene 
da tarde (17h às 18h30); todas as crianças já estão familiarizadas com o colchão. No inicio, algumas 
tiveram dificuldade para dormir no colchão preferindo o carrinho,mas aos poucos as professoras foram 
oferecendo o colchão e em duas a três semanas, já estavam adaptadas em relação ao sono. Todos 
dormem bem. 
Durante a realização das atividades, percebemos que algumas crianças tem preferência por músicas, 
fazendo gestos tentando imitar as professoras, principalmente as músicas que são cantadas diariamente, 
como: Meu pintinho amarelinho e a trá-lá-lá. A rotina da turma é iniciada com a roda de músicas e com 
os crachás com as fotos das crianças, estas atividades contemplam o Projeto Identidade (em anexo 1). 
As crianças respondem positivamente as atividades propostas, se reconhecem nas fotos, bem como os 
amigos. As crianças demostraram interesse por brinquedos sonoros, pelo tanque de areia, pelo balanço 
que fica na parte externa e por bolas coloridas. São crianças tranquilas, felizes e espertas. 
Observa-se, que as crianças se socializam bem com o grupo todo e também com as outras turmas. Theo 
gosta de estar com outras crianças, Thiago prefere brincar com crianças maiores, Isabela diverte-se com 
a outra turma no tanque de areia, Mariana observando as crianças e Matheus gosta de estar com outras 
crianças e morder objetos. 
 
3. Programa/Conteúdo/Dimensões a Serem Trabalhadas/ Concepção de Educação e de 
Criança/Fundamentação da Proposta de Trabalho  

 
 

PROJETO IDENTIDADE (anexo1) 
I. INTRODUÇÃO              

O Projeto Identidade engloba as diversas áreas do conhecimento, principalmente o autoconhecimento e 
a socialização, partindo do individual para o coletivo e posteriormente a percepção e aceitação do outro.  
Por meio deste projeto pretende-se proporcionar as crianças um ambiente que oportunizem atividades 
práticas que auxiliem os bebês a se conhecerem, a reconhecerem suas famílias, a se socializarem e 
respeitarem seus pares. 
               A criança por viver em meio a uma sociedade histórica e cultural estabelece relações com o 
ambiente que a cerca e com os indivíduos com quem tem contato. Desta forma, se constitui e se 
desenvolve por meio destes saberes tornando-se um ser histórico e social. Em concordância com as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), a criança: 
 

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 (2010, p. 12). 

 
             Nesta perspectiva, a criança como indivíduo único irá compreender o mundo e partilhar 
informações por meio de seu desenvolvimento e relação que formula das e nas interações. Neste 
processo dinâmico a socialização, a adaptação ao novo lugar – a escola – e a identidade serão enfoques 
primordiais neste primeiro contato da criança ao mundo externo à família. 
Como os bebês estão em constantes descobertas e transformações é fundamental nesta fase mediar 
diversos saberes, para que tenham conhecimento amplo de si e do mundo, Diante disto o Projeto 
Identidade, engloba as diversas áreas do conhecimento: autoconhecimento, socialização, vínculos 
afetivos, trocas com adultos e crianças, curiosidade; utilizando as diferentes linguagens – corporal, 
musical, plástica, oral e escrita. . O projeto pretende proporcionar às crianças um ambiente lúdico que 
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oportunize atividades práticas, promovendo o conhecimento próprio, o reconhecimento da família e 
incentivando a construção da identidade, além de se socializarem e respeitarem seus pares 
 
          II Justificativa: 
          Justifica-se trabalhar Identidade com bebês entre 0 a 3 anos, pois serão oportunidades de 
exploração que irão ajudá-los a manter o contato com a própria imagem e a identificar a figura do outro. 
É fundamental nesta fase trabalhar características diversas de cada criança, ressaltando as diferentes 
partes do corpo, desenvolvendo a coordenação motora do bebê, permitindo que ele construam a sua 
identidade e autonomia, a partir da convivência e dos  relacionamentos com as crianças e com os adultos, 
incentivando o ser, o estar, o aprender, e o conviver com os outros. Também identificando os membros 
da família e permitindo que as crianças construam a sua identidade e autonomia, a partir da convivência 
e dos relacionamentos com as crianças e com os adultos.  
 

Se nós acreditamos que as crianças têm teorias, interpretações e questões próprias e que 
são co-protagonistas dos processos de construção do conhecimento, então os  verbos  
mais   importantes na prática educativa não são apenas   “falar”,  “explicar”  ou  “transmitir”, 
é  apenas “escutar”. Escutar significa estar aberto aos outros e ao que eles têm a dizer, 
ouvindo as cem (e mais) linguagens com todos os nossos sentidos (RINALDI,2012,p.228). 

 
           Na faixa de 0 a 3 anos, a exploração da identidade, que envolva e auxilie os bebês quanto ao 
desenvolvimento e reconhecimento da sua própria imagem e dos outros se faz necessário no âmbito 
educacional. Oportunidades de exploração, irão auxiliá-los na construção da sua própria imagem e na 
identificação da figura do outro.  
 
III. OBJETIVOS:  
1. Gerais 
- Proporcionar atividades lúdicas e prazerosas de aprendizado na busca e construção de identidade e da 
autonomia, integrando as diversas áreas do conhecimento, principalmente o autoconhecimento e a 
percepção do outro, em um ambiente prazeroso.  
2. Específicos 
 - Proporcionar aos educandos a apropriação de sua própria identidade, conhecendo a história e 
significado de seu nome.  
- Identificar na foto da família os membros da mesma;  
- Reconhecer as partes do seu próprio corpo, através da musicalização;  
- Respeitar e valorizar a si mesmo e aos outros;  
- Reconhecer suas preferências e as de seus colegas;  
- Compreender a si como indivíduo pertencente e transformador de um espaço, a fim de socializar-se com 
outras crianças;  
- Estimular a criatividade da criança e auxiliar em seu desenvolvimento motor; 
 - Desenvolver a autoconfiança, a independência e a autoestima;  
 
IV. METODOLOGIA: 
 - Exposição de fotos da família em forma de móbiles; mural ou painel 
 - Roda de conversa sobre as partes do seu corpo;  
- Cantigas de roda sobre as partes do corpo;  
- Brincar na frente do espelho;  
- Jogo da memória com foto das crianças; 
- Carimbo dos pés e mãos;  
- Elaboração de gráfico de crescimento;  
- Entrevista com os pais “sobre a história do seu nome”;  
- explorar figuras diversas em revistas  
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- Cantar músicas referentes as partes do corpo  
- Passeios pelas dependências da escola, conhecendo quem são as pessoas; 
 - Tapete com foto da turma  
- Explorar espaços como a grama, areia, brita, parques;  
- Ouvir pequenas histórias.  
- identificação de objetos das crianças.  
- construção do livro da vida individual.  
V. PRODUTO FINAL: 
 Como proposta para o encerramento deste projeto, pretendemos realizar um pic nic com as crianças e 
suas famílias, numa data favorável e realizaremos uma gincana com brincadeiras que envolvam pais, 
demonstrando o conhecimento que possuem dos seus filhos.  
VI. AVALIAÇÃO:  
Avaliação será contínua, através da observação diária da criança no desempenho das atividades, no 
relacionamento com os colegas e com a professora, e no seu interesse em participar nas atividades.  
VII. BIBLIOGRAFIA:  
 
Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial 
curricular nacional para a educação infantil / Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de 
Educação Fundamental. — Brasília: MEC/SEF, 1998. Vol.3: Conhecimento de mundo. 
 
EDWARDS, Carolin, FORMAM, George E. As Cem Linguagens da criança. Ed. Artmeds, São Paulo, 
1999.  
 
FERREIRA, Luciane C. Schuarts. Educação Na Primeira Infancia, Curitiba: Editora Opet, 2011. 
 
RINALDI, Carla. Diálogos com Reggio Emilia: escutar, investigar e aprender – São Paulo: paz e Terra, 
2012. 
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Plano de Trabalho Anual – 2018 

 

 
 
Professora: Lenice Guerazzi                   
Matrícula: 241504 
Email: leguerazzi@bol.com.br 
Celular: (19) 992623568 
Currículo: Professora de Educação Infantil 
no sistema educacional da Dedic desde 
novembro de 1990. Graduada em Pedagogia 
com especialização em Educação Infantil 
pela Faculdade Internacional de Curitiba 
Uninter. 

 

 
 
Professora: Patrícia Andréa Gurgeira                      
Matrícula: 304620 
Email: patym_ped@yahoo.com.br 
Celular: (19) 992650608 
Currículo:Professora de Educação Infantil no sistema 
educacionalda Dedic desde novembro de 2013. Graduada 
em Pedagogia pela Unicamp. 
 
 
 

(   ) Integral    ( x  ) Parcial   (   ) Berçário Integral   (   ) Prodecad    (   ) Integral FOP 
Convivência I Berçário 

Horário de Atendimento: 13h às 19h 

Sala: 02 

1.Caracterização da Turma 
Dados de Informação Geral (nome, idade). 
 

CECI PARCIAL TARDE 13h às 19h 
CONVIVÊNCIA I - BERÇÁRIO 

PROFESSORAS LENICE E PATRÍCIA 

TURMA 16 CRIANÇA DATA DE NASCIMENTO 

01 ANA CLARA SCALDAFERRI SANTOS 19/04/2017 

02 ISABELA DOS REIS SILVA 22/07/2017 

03 LAURA RODRIGUES SILVA 08/05/2017 

04 LORENA FERNADES CAMPOS 21/02/2017 

05 MAICON AUGUSTO DE SOUZA 02/03/2017 

06 MARIA CLARA DE OLIVEIRA COLADO 22/09/2017 

07 MATHES FONSECA SOTANA 02/01/2017 

08 NICOLAS CARVALHO LIMA 14/05/2017 

09 THIAGO IGNÁCIO C. CAMEJO 26/09/2017 
 

 
Em fevereiro iniciou-se o ano letivo na DEdIC, começando assim a chegada dos bebês 

para adaptação no convivência I tarde, onde foram recebidos pelas professoras Lenice e Patrícia.  

Nossa turma é composta atualmente por nove bebês com faixa etária entre 06 meses e 01 

ano e 03 meses. Para definir o nome da turma, optamos por fazer uma pesquisa com as famílias 
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sobre sugestões de nomes de sua preferência e após o envio dessas sugestões, fizemos uma 

votação que englobou tanto as responsáveis pelos bebês quanto as professoras da turma e o 

resultado foi Turma do Vagalume. 

A chegada do bebê na creche é marcada por expectativas e angústias tanto da família 

quanto dos profissionais da instituição. Durante este período é comum que todos se sintam 

ansiosos para que tudo caminhe da melhor maneira possível. Esses momentos iniciais exigem um 

esforço de adaptação do bebê, da família e do professor.  

Pensando nisso, no início do ano letivo, fizemos uma reunião com as famílias e pedimos 

que nos escrevessem suas expectativas com relação ao trabalho que seria desenvolvido com 

seus bebês. As principais expectativas das famílias foram que eles: aprendam a se socializar, 

aprendam a esperar a sua vez e a compartilhar os brinquedos, se familiarizem com os espaços 

da creche, descubram coisas novas, brinquem, se divirtam, se alegrem, sejam acolhidos com 

carinho, se emocionem, se desenvolvam e cresçam saudáveis e felizes. Elas também esperam 

compor conosco um trabalho em equipe pensando no bem das crianças, onde exista muita 

paciência, amor, parceria, respeito e companheirismo. 

 

- Breve descrição dos saberes e conhecimentos dos bebês com base no período inicial de 

“adaptação”  

 

Nos seus primeiros meses de vida o bebê já tem estabelecido um forte vínculo afetivo com 

as pessoas de seu convívio. Segundo Rosseti - Ferreira (1998) o período de adaptação pode ser 

cuidadosamente planejado para promover a confiança e estabelecer o vínculo afetivo dentro de 

um ambiente desafiador, seguro e acolhedor.  

O estabelecimento de um clima de segurança, confiança, afetividade, 

incentivo, elogios e limites colocados de forma sincera, clara e afetiva dão 

o tom de qualidade da interação entre adultos e crianças. O professor, 

consciente de que o vínculo é para a criança uma fonte contínua de 

significações, reconhece e valoriza a relação interpessoal. (BRASIL, 1998, 

p.49). 

Essa fase inicial de adaptação, do tripé criança, família e instituição não têm um tempo 

determinado, na verdade esse processo de certa forma nunca termina. É através do respeito 

mútuo nas relações afetivas com as famílias e com os bebês que disponibilizamos atenção 



 
 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP  
Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário – DEEPU  
Divisão de Educação Infantil e Complementar – DEdIC 

 
 

19 
 

individualizada a eles com dedicação em todos os momentos do dia, em que o cuidar, o educar e 

o brincar andam sempre juntos. 

Para que a adaptação ocorra de maneira significativa é preciso garantir uma boa qualidade 

no acolhimento, portanto trata-se de compreender que há uma relação de movimentos tanto da 

criança, da família, como da instituição dentro de um mesmo processo. 

O período de adaptação é muito importante, tanto para as crianças, como para os pais e 

professores. Constitui uma oportunidade de estabelecermos vínculos afetivos dentro de uma 

convivência, que é diferente da familiar. 

Com base nessas considerações, pudemos observar que esse processo de adaptação 

vem ocorrendo de maneira gradual desde a entrada dos bebês na creche. Notamos neste período 

que a maioria das crianças já se encontra na fase de alimentação maternal, ou seja, já conseguem 

comer comidas mais consistentes no jantar e no lanche comem pedaços de frutas, biscoitos, 

bolachas, bolos, etc. Algumas já conseguem segurar o alimento, o talher e a caneca e levar à 

boca, outras necessitam que as professoras as auxiliem nesses momentos de alimentação. 

Apenas três se alimentam com papinhas de frutas e papinhas salgadas. 

Quanto ao sono, a maioria necessita de apenas um horário de descanso, às 16h45. 

Raramente colocamos uma criança para descansar também no primeiro período, às 14h. A maioria 

adaptou-se rapidamente ao colchão, necessitando da presença das professoras ao seu lado para 

adormecer. Algumas fazem uso de chupetas e paninhos para auxiliar nesse momento. 

Todas as crianças conseguem se comunicar de maneira satisfatória, através de balbucios, 

gestos, sons, expressões faciais e até mesmo do choro.  

Com relação à coordenação motora, algumas conseguem caminhar sem ajuda, outras 

conseguem ficar em pé sem apoio e arriscar alguns passos, outras necessitam de apoio para se 

levantar. Apenas duas ainda não estão engatinhando, mas conseguem se movimentar arrastando-

se. A maioria gosta de explorar todos os ambientes, entram e saem sozinhos da piscina de 

bolinhas, do tanque de areia, exploram as salas, o salão, o parque, os corredores e todos os 

objetos e brinquedos que disponibilizamos ao alcance deles nesses espaços.  

Quanto às propostas que temos feito nesse momento de adaptação, todas gostaram dos 

momentos de brincadeiras com água. Nos momentos de contação de histórias, algumas 

conseguem se concentrar, outras se distraem facilmente e ainda não conseguem focar na história 

que está sendo contada. Percebemos que todas demonstram interesse por músicas cantadas com 

gestos, por sons diferentes como de instrumentos musicais, sons do próprio corpo realizados pelas 



 
 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP  
Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário – DEEPU  
Divisão de Educação Infantil e Complementar – DEdIC 

 
 

20 
 

professoras, sons da natureza, músicas tocadas no rádio, etc. Quanto a texturas diferentes, como 

areia molhada, por exemplo, a maioria se interessa em explorar, divertindo-se. 

Notamos que as crianças ainda brincam bastante sozinhas, explorando os brinquedos e 

materiais e também interagem bem com as professoras, mas a interação entre elas ainda é 

pequena. Algumas já sabem fazer carinho e entendem que não podem bater nos colegas. Apenas 

uma ainda não gosta de interagir com os colegas, mas esperamos que durante essa fase de 

adaptação isso será modificado. 

Concluindo, nesses dois primeiros meses, nosso foco foi o acolhimento às crianças e suas 

famílias e sua adaptação ao novo espaço, às novas professoras e aos novos colegas. Preparamos 

o ambiente para recebê-los e, a partir da observação das crianças e de seus interesses, fomos 

modificando os espaços para despertar sua curiosidade e instigar sua exploração e apropriação 

do novo ambiente. Brincadeiras com músicas, com água, com areia, que estimulassem a 

coordenação motora, o equilíbrio, a percepção visual, auditiva e tátil, foram desenvolvidas 

pensando nesse momento de adaptação. A comemoração dos aniversariantes do mês foi também 

um momento importante para a socialização e interação das crianças e das professoras. 

 

2. Objetivos 

- Gerais (do semestre) 

 

● Proporcionar um ambiente acolhedor, agradável, estimulante e seguro para as crianças e 

suas famílias; 

● Estabelecer relação de confiança recíproca entre professores, crianças e famílias; 

● Receber as crianças com atenção, afeto e cuidado; 

● Acolher com atividades planejadas priorizando o lúdico e os momentos de interação; 

● Amenizar a ansiedade e a dor da separação da criança com a mãe ou responsável; 

● Estabelecer vínculo afetivo entre o professor e a criança; 

● Cuidar e educar com respeito e afeto nos primeiros contatos da criança ao ingressar e 

regressar à creche. 
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- Específicos 

 

● Possibilitar a exploração de novos materiais e texturas diferentes 

● Possibilitar à criança o contato com novos sons, novos cheiros e novas sensações 

● Modificar todos os espaços, com base no interesse e aproveitamento pelas crianças 

● Incentivar o desenvolvimento da linguagem oral e percepção visual, através de contações 

de histórias com livros, fantoches, teatros e através do manuseio de figuras de revistas. 

● Estimular a coordenação motora, através de circuitos motores preparados para as crianças 

e através do deslocamento e exploração dos diferentes ambientes da creche 

● Estimular a memória, a coordenação motora e a ampliação do repertório musical das 

crianças através de músicas cantadas com gestos 

● Incentivar a socialização, possibilitando momentos de interação com outras turmas de faixa 

etária aproximada 

● Incentivar a participação das famílias nos projetos desenvolvidos 

● Estimular a curiosidade, a atenção, a concentração das crianças 

● Estimular a interação entre as crianças através de brincadeiras 

● Proporcionar os cuidados que as crianças necessitam sempre atrelados à brincadeira e 

aprendizagem 

● Possibilitar às famílias o acompanhamento do trabalho desenvolvido através de 

exposições de fotos e registro de atividades principais trimestralmente 

 

 

3.2 Maternal  

Nos planos de trabalho apresentados percebemos o desenvolvimento infantil é um 

processo dinâmico, pois as crianças não são passivas, meras receptoras das informações 

que estão a sua volta. Através do contato com seu próprio corpo, com as coisas do seu 

ambiente bem como através da interação com outras crianças e adultos, as crianças vão 

desenvolvendo a capacidade afetiva, a sensibilidade e a autoestima, o raciocínio, o 

pensamento e a linguagem. 

Nesta fase da criança são priorizadas as brincadeiras livres nas áreas externas, 

proporcionando a criança explorar os espaços e tendo contato com a natureza e os 
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diversos elementos que ela oferece. Na creche percebemos que o contato das crianças 

com diversos materiais fazem parte do cotidiano de cada turma de professoras. 

A proposta parte do pressuposto do ser criança com o corpo todo, 

respeitando toda sua dimensão humana, cognitiva, motora, 

criativa, e suas linguagens. Instalações, oficinas de arte, 

vivências com leituras e contações de histórias, vivências 

musicais, corporais dentre outras são experiências que se 

configuraram em nosso cotidiano ao longo dos primeiros meses. 

(Farias, Freitas, 2018).   

 

A criança age por meio da curiosidade, ela amplia seus conhecimentos através das 

oportunidades vivenciadas. A creche tem que ser um espaço onde se propicie novas 

oportunidades de se expressar, interagir e vivenciar novas experiências de aprendizados. 

3.2.1 Maternal – Manhã 

Plano de Trabalho Anual – 2018 

 

 

 
 

 

Professora: Maria Teresa Nascimento 

Matricula:      238279 

 

Graduada em licenciatura Plena em Pedagogia pela 

FACINTER 

Universidade Estadual de campinas 

Profissional de Educação Básica 

18/06/1990- atual 
Email:teresana@unicamp.br 

 

 

 
 

 

Professora: Vânia Mara Silva Ferreira 

Matricula: 292048 

 

Formada em magistério pela Escola Estadual Carlos 

Gomes e Graduada em licenciatura Plena em 

Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas (PUCCAMP) 

Universidade Estadual de campinas 

Profissional de Educação Básica 
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 Celular:(19)992117507 2007- atual 
Email:vaniamar@unicamp.br 

Celular(19)983143740 

 

  

(   ) Integral    (  x ) Parcial   (   ) Berçário Integral   (   ) Prodecad    (   ) Integral FOP 

Convivência:      II-A MANHÃ 

Horário de Atendimento: 7H ÁS 13H 

Sala: Turma da Floresta 

1. Caracterização da Turma 

Dados de Informação Geral (nome, idade) 

Nome Idade 

DANILO ALVES TEATIN             

 DAVI DE AQUINO PEREIRA        

 DAVI HENRIQUE DE FARIA      

FELIPE CASTRO RODRIGUES           

 GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO CÂMARA      

 HEITOR NEVES DE JESUS      

ISABELLY MORAES URBAN  

LEONARDO ALMEIDA DOS SANTOS   

PEDRO NASCIMENTO ZUKOWSKI   

RAFAELA RIBEIRO REIS   

SOFIA GIARDINI NORONHA DE FREITAS   

ULISSES SOUZA RUFFINO  

 

05/05/2016 1a e 7m 

 13/09/2016 1a e 3m 

 31/05/2016 1a e 6m   

04/08/2016 1a e 4m 

 16/04/2016 1a e 7m   

 25/04/2016 1a e 7m 

14/07/2016 1a e 5m 

11/08/2016 1a e 4m   

31/05/2016 1a e 6m 

11/10/2016 1a e 2m 

04/10/2016 1a e 2m 

10/04/2016 1a e 8m 

 

 

Sobre as expectativas das famílias (registro com base no diálogo da reunião de boas-vindas) 

 

EXPECTATIVAS DAS FAMÍLIAS 

- “Ano de renascimento, de vitória, amor”. 

Laís e Luiz Miguel 

- “Desejo que neste ano possamos trabalhar em paz. Que o Raul seja feliz em tudo que faça e quando 

não conseguir aprenda a entender o porquê”. 

Elisângela - Raul Antônio 

- “Autonomia/ disciplina/ amor, alegria e brincadeira”. 

Luciana 
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- “Desenvolvimento/ felicidade/ interação”. 

Flávia - Isabelly 

-“Muito amor, paz e sabedoria para as crianças, pais e professores”. 

- “Dar um irmãozinho (a) para nosso pitoco” 

 

- “Diálogo” 

Marisa e Cleverson - Henrique 

- “Que os cuidados, aprendizados, ensinamentos sejam ainda melhores do que já foi e é”... 

-“Desejo que meu filho seja feliz”! 

Flávia mãe do Guilherme 

-“Parceria, aprendizagem” 

-“Amor, Paz, Crescimento, Respeito, Companheirismo”.  

Valentina 

-“Ano Novo cheio de alegrias, experiências novas, muita cor e atividades. Sendo acima de tudo 

crianças felizes”. 

-“Boa convivência com amiguinhos, aprender dividir”. 

-“Que possamos “atravessar” as dificuldades que surgirem no cotidiano, visando o crescimento 

cognitivo, afetivo, social das crianças”. 

Luciene- Maria Fernanda 

-“Meu desejo para 2018, que a Júlia continue aprendendo, se divertindo e fazendo muitas amizades”. 

Mãe Ellen 

-“Conquistas... Realizações... Aprendizado... Alegria... Bem vindo 2018”. 

-“Carinho/ aprendizado/ amor/ brincadeiras/ saúde/ dedicação/ amigos/ felicidade/ família”. 

Beatriz mãe da Maitê 

-“Carinho, paciência, respeito, dedicação, comprometimento, amor, afeto, diálogo, entendimento, 

cuidado, realizações”. 

Daniela- Beatriz 

-“Cuidado, brincar, desenvolvimento, infância feliz, amor”. 

-“Muito aprendizado, harmonia e paz”. Feliz 2018 

Vagner Santana- José Otávio 

-“Desejo que seja um ano produtivo, aprendizado e alegria”. 
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-“Novas descobertas, novos desafios, muita diversão e alegria”. 

Karen 

-“Parceria, aprendizado, brilho nos olhos”. 

-“Brincar, ser feliz”. 

- “Desfraldar, promover independência, aumentar a sociabilidade e principalmente se divertir e ser 

feliz com os companheiros e as profissionais”. 

- “Ser feliz”. 

 Lorenzo 

-“Desejo um ano muito tranquilo, onde os pais, crianças e escola possam crescer juntos”. 

Aline mãe da Vitória  

-“Que a criança aprenda a ter bom convívio, independente, paz, aprendizagens”. 

-“Aprendizado, comunicação, socialização e brincar muito (ser criança)”. 

Patrícia- Matheus B. Cenedezi 

-“Ser muito feliz, aprender coisas novas, tornar-se independente”. 

Ellen- Bruno 

-“Novas aprendizagens e experiências infantis”. 

Thaís 

-“Saúde, muito amor e paciência para aprendermos juntas durante todo ano”. 

 

Turma da Floresta 

1. Introdução 

 

       A turma da Floresta é composta por 10 crianças, onde 9 delas já frequentavam a creche desde 

o berçário no ano de 2017 e somente 1 criança  ingressou na escola este ano de 2018 , facilitando 

assim a adaptação do grupo no modulo do convivência II, período da manhã. Contemplam a faixa 

etária de 1 ano e 10 meses a 2 anos. 

            De modo geral, a turma é muito entrosada. Conseguem brincar juntos mesmo estando ainda 

na fase egocêntrica, estão iniciando a formação de hábitos, partilha e internalização de regras de 

convivência social. 

        Apreciam os diferentes espaços da creche e aproveitam o que cada espaço tem a oferecer. 
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        Alimentam-se com autonomia, precisando de pouca interferência das professoras que se dá 

mais no sentido de incentivo do que necessariamente ajudá -los a comer.       Conseguem aproveitar 

todas as etapas das refeições. 

       No horário do descanso todos têm facilidade e necessidade do sono, assim que se deitam 

adormecem rápido. 

        Segundo Becchi (2012, p.17) a rotina, hora das refeições e do sono são ocasiões 

de aprendizagem também motoras, intelectuais e verbais no sentido de que nessas ocasiões é 

necessário dizer a criança aquilo que se faz, e não aquilo que se pede que ela faça e o que está 

acontecendo ,talvez ela esteja em condições de compreender. 

         Iniciamos nossas atividades no mês de fevereiro de 2018 com a seguinte proposta de 

adaptação. 

         Sabendo que entre 1 e 2 anos, a criança começa a desenvolver habilidades cognitivas para lidar 

com a ausência das pessoas a quem está ligada (mãe e pai) e que nessa fase os sentimentos de ligação 

ainda são intensos, elas sentem a necessidade de ter proteção e confiança, ir para creche é um grande 

desafio, algo novo e excitante e ao mesmo tempo algo que lhe causa medo e insegurança, pois a 

criança estará lidando com o desconhecido. A separação bem sucedida leva a criança a adquirir a 

autoconfiança e é na creche que esta experiência se inicia.  

         Foi pensando nesta fase tão importante que criamos algumas estratégias de acolhimento na 

adaptação.  

          Organizamos e preparamos o espaço físico para que as crianças possam sentir - se acolhidas. 

Em paralelo ao aconchego, acolhimento e adaptação, demos início aos trabalhos contando com a 

interação e envolvimento de toda a equipe. 

       Considerando a curiosidade e gosto das crianças por animais, foi escolhido o nome “Turma da 

Floresta”. 

       Partindo deste pressuposto, pensamos em um Projeto que abrangesse todas as áreas do 

conhecimento e que pudéssemos explorar a Biodiversidade. Os seres vivos, onde e como vivem.                        

          Desenvolvemos atividades que contemplam as diversas linguagens corporal, musical, oral e 

plástica.  

           Entre as situações de aprendizagem desenvolvidas, trabalhamos a arte a partir da brincadeira 

de pintar, imitar animais, teatro de fantoches, vídeos, livros com figuras sons e texturas, colagem de 
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folhas e sementes em papel pardo, exploração dos espaços externos da instituição para que 

observassem as árvores, flores, plantas, aves, pisos com texturas variadas, caminhada na grama, 

areia, terra, manuseio de pequenos gravetos, folhas e frutas colhidas do nosso jardim.  

         O nosso objetivo com este projeto é proporcionar vivências e experimentações relacionadas 

ao meio ambiente e aos elementos da natureza: Água, terra, ar, os seres.       Foram confeccionadas 

borboletas, tartarugas, casulos, centopeias, peixes, cobras entre 

outros, sempre utilizando materiais reciclados. Reaproveitamos vários tipos e tamanhos de caixas, 

papéis com formas, cores e texturas variadas e juntamente com as crianças transformamos em 

aquário, peixinhos, caixas surpresas, brincamos de colorir a água e colocar objetos nas garrafas pets, 

também as transformando em divertidos e sonoros brinquedos, fomos á biblioteca, espaço onde 

tiveram a possibilidade de ouvir histórias e explorar os livros dispostos neste local, observando e 

manuseando livros com figuras, texturas e sons. Algumas vezes com dramatizações imitação de 

animais. 

      Confeccionamos também junto com o grupo massinha de modelar, possibilitando as crianças a 

observação da transformação do objeto e os estímulos sensoriais (tato, olfato audição e visão). 

       Preparamos ainda, a caixa surpresa, onde temos como proposta pedagógica a criança levar para 

a casa uma experiência vivenciada no ambiente da creche neste momento de adaptação e 

acolhimento, para realiza-la junto à família, fortalecendo assim o vínculo família / instituição, 

       Com este momento da criança mostrar o que produziu na creche (reconhecimento de objetos do 

dia a dia) para família temos como intuito provocar a curiosidade, o interesse e o diálogo entre 

ambas as instituições. Promovendo uma aproximação. 

      Ainda, no período de adaptação, com o intuito de nomear e construir a identidade do grupo 

disponibilizamos para sala alguns objetos disparadores como histórias, imagens de animais, meios 

de transporte, pessoas, plantas e flores, pisca-pisca, lanterna e brinquedos tendo como  objetivo  

despertar o interesse e a curiosidade das crianças.  

       Através de observações realizadas enquanto as crianças exploravam estes materiais oferecidos 

a elas, identificamos um grande interesse do grupo pela luz e imagens refletidas até mesmo de suas 

próprias sombras.  

       A partir destas observações direcionamos as conversas e trouxemos então figuras relacionadas 

à natureza, tornando esta um objeto mediador e significativo para o grupo. 
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              Para familiarizar e enriquecer as situações de aprendizagens realizadas com a turma da 

Floresta foi enviado para a família uma pesquisa, pedindo a colaboração de diversos tipos de 

imagens relacionadas a natureza, animais, rios, pedras, oceano.  Atividade esta que proporcionou 

uma gama de materiais a serem explorados e compartilhados entre as crianças. As crianças desta 

turma demonstram um intenso interesse por atividades relacionadas às artes plásticas e atividades 

sensoriais como brincar com massinha, experimentar objetos com diferentes texturas, temperaturas, 

cheiros e sons diferentes. Também os livros de histórias que levam para casa, estimulando a 

oralidade, interação e responsabilidade.   Enfim a Turma da Floresta é um grupo que apresenta 

grande curiosidade e interesse pela busca de conhecimento. 

 

                                                     2. Objetivos Gerais  

 

    -Propiciar a criança experiências pedagógicas de aprendizagem promovendo o reconhecimento 

de seu “EU” e a formação de sua autonomia. 

    - Ampliar através das situações de aprendizagens as possibilidades de ação e compreensão sobre 

o mundo que a cerca, tendo acesso ao conhecimento sobre o mundo natural, a partir de sua 

curiosidade e através das brincadeiras e práticas sociais vivenciadas; 

 

                                                   3- Objetivos Específicos  

 

 - Promover a socialização; 

    - Compreender e favorecer que cada criança possui uma identidade; 

    - Favorecer o reconhecimento da própria imagem e do colega; 

    - Entender que cada criança tem suas características, maneiras diferentes de ser e de viver; 

    - Valorizar e respeitar a todos; 

    - Organizar momentos de fala e de escuta; 

    - Oportunizar diariamente interação entre crianças e professoras; 

    - Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo, conhecendo seus limites e sensações que ele 

produz; 

    - Desenvolver independência, autoconfiança, cooperação, iniciativa; 
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    - Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais para expressar-se nas brincadeiras e 

explorar demais situações; 

    -Experimentar situações onde possa explorar e conhecer a si mesmo e o mundo, por meio de 

descobertas e novos desafios; 

    - Explorar o ambiente manifestando interesse e curiosidade. 

   - Estabelecer, no decorrer do ano, atitudes de autocuidados, valorizando os hábitos de higiene, 

alimento, segurança, cuidados com a aparência; 

 

- Brincar com oportunidades de descobertas; 

   - Compreender a sua participação nos grupos de convívio, respeitando suas regras básicas e a 

diversidade que os compõe; 

   - Adquirir o seu controle esfincteriano e o alimentar sozinho. 

 

 

 

 

 4. Programa/Conteúdo/Dimensões a Serem Trabalhadas/ Concepção de Educação e de 

Criança/Fundamentação da Proposta de Trabalho  

 

Com base nas observações realizadas no período de adaptação, temos como proposta de 

trabalho para ano de 2018, o projeto Identidade, corpo, arte e sensações: uma proposta de tempos e 

espaços (para experimentar, sentir, tocar, observar, aproximar e afastar). 

Este projeto visa proporcionar às crianças uma proposta de trabalho pedagógico que auxilie 

as crianças a construírem seus conhecimentos através das curiosidades, descobertas e brincadeiras. 

Experimentando, vivenciando e criando espaço para que as crianças possam desenvolver as diversas 

formas de expressão: plástica, motora, musical, entre outras possibilitando assim o trabalho com as 

diferentes linguagens e áreas do conhecimento, porém não se esquecendo do brincar, pois é através 

deste que a criança passa a entender o mundo, são nas brincadeiras que ocorrem uma interação mais 

intensa e rica em termos de aprendizagem infantil, pois esta possibilita o crescer da criança e 

desperta todos os aspectos sociais, cognitivos e afetivos. 



 
 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP  
Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário – DEEPU  
Divisão de Educação Infantil e Complementar – DEdIC 

 
 

30 
 

Bondiolle e Gariboldi (2012) dizem que as crianças têm a necessidade de brincar entre elas, 

mas tem também a necessidade de vivenciar experiências lúdicas solitárias, que devem ser 

planejadas de modo que se evite uma condição ocasional ou excepcional. 

Portanto o projeto surgiu após as observações feitas no período de adaptação tendo um olhar 

minucioso para cada interesse despertado no grupo e pelo grupo.     Observamos ainda a necessidade 

de se trabalhar a identidade do grupo e individual de cada criança e consequentemente a autonomia 

de cada um. 

Pois, a construção da identidade se dá por meio das interações da criança com o seu meio social. A 

escola de Educação Infantil é um universo social diferente da família, favorecendo novas interações, 

ampliando desta maneira seus conhecimentos a respeitode si e dos outros. A autoimagem também 

é construída a partir das relações estabelecidas nos grupos em que a criança convive. 

Um ambiente rico em interações, que acolha as particularidades de cada indivíduo, promove 

o reconhecimento das diversidades, aceitando-as e respeitando-as, ao mesmo tempo em que 

contribui para a construção da unidade coletiva, favorece a estruturação da identidade. 

Portanto o projeto Identidade, corpo, arte e sensações: uma proposta de tempos e espaços 

(para experimentar, sentir, tocar, observar, aproximar e afastar). Pretende-se acolher as vivencias e 

os conhecimentos já adquiridos pelas crianças e articulá-los em nossa proposta pedagógica a fim de 

ampliar o universo de experiências, conhecimento e habilidades trazidos por elas, diversificando e 

consolidando novas aprendizagens. 

Para que isto se concretize iremos apoiar nossa prática pedagógica no documento da Base 

Nacional Comum Curricular, 2017, que considera na Educação Infantil as aprendizagens e o 

desenvolvimento das crianças tendo como eixos estruturantes as interações e a brincadeira, e 

assegurando a criança o direito de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-

se. 

Iremos ainda considerar os cinco campos de experiências citadas no documento, que levam 

em conta as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes. 

Considerando esses saberes e conhecimentos, os campos de experiências em que se organiza 

a BNCC (2017) são:  
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✔ O eu, o outro e o nós – É na interação com os pares e com adultos que as crianças 

vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que 

existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista. 

✔ Corpo, gestos e movimentos – Com o corpo (por meio dos sentidos, gestos, 

movimentos impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos), as crianças, 

desde cedo, exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, estabelecem 

relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre o outro, 

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

corporeidade. 

✔ Traços, sons, cores e formas – Conviver com diferentes manifestações artísticas, 

culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar, 

possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas 

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

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

✔ Escuta, fala pensamento e imaginação – Desde o nascimento, as crianças 

participam de situações comunicativas cotidianas com as pessoas com as quais 

interagem. As primeiras formas de interação do bebê são os movimentos do seu 

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

ganham sentido com a interpretação do outro. Progressivamente, as crianças vão 

ampliando e enriquecendo seu vocabulário e demais recursos de expressão e de 

compreensão, apropriando-se da língua materna – que se torna, pouco a pouco, seu 

veículo privilegiado de interação. 

✔ Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações – As crianças vivem 

inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um mundo constituído 

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

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

e amanhã etc.). Demonstram também curiosidade sobre o mundo físico (seu próprio 

corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas, as transformações da 

natureza, os diferentes tipos de materiais e as possibilidades de sua manipulação etc.) 

e o mundo sociocultural (as relações de parentesco e sociais entre as pessoas que 
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conhece; como vivem e em que trabalham essas pessoas; quais suas tradições e seus 

costumes; a diversidade entre elas etc.). 

Considerando estes aspectos, o direcionamento do trabalho pedagógico será pautado de 

modo a instigar a curiosidade das crianças, pois se acredita que essa é ainda a melhor forma de 

despertá-las para o saber. Nesse sentido, o projeto proposto tem como intuito disponibilizar 

situações de aprendizagens que valorizem as indagações e as experiências vivenciadas pelas 

crianças em seu cotidiano, de maneira a ampliar as habilidades cognitivas, afetivas, motoras e 

sociais que poderão ser aplicadas em situações futuras e contribuir para o desenvolvimento das 

crianças. 

 

 

5. Cronograma do Programa 

Período Descrição 

 

 

Fevereiro a Julho 

 

-adaptação 

- escolha do nome da turma 

-identidade e autonomia 

-exploração dos diversos espaços da Dedic 

-vivencias com a natureza - meio ambiente  

-reestruturação do parque convivênciaII-A 

-interação social com outros grupos de crianças 

e adultos 

-participação das famílias. 

- artes 

-contação de histórias 

-música 

-movimento 

-bolsa de história 

-livro da vida 
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Agosto a Dezembro 

 

Vivencias sensoriais: 

- o que tem no céu? 

- como é o mar? 

- quem vive na floresta? 

-cores e sabores (conhecendo as cores e 

vivenciando a culinária) 

 

 

 

6. Metodologia 

 

Para atingir os objetivos do trabalho com a criança, devem-se oportunizar experiências 

significativas que favoreçam o aprendizado e o incentivo a novosdesafios. 

Pretende-se criar situações desafiadoras, considerando e questionando constantemente o 

conhecimento trazido por elas, superando assim a fragmentação dos conteúdos e a visão de que a 

escola é um lugar de respostas prontas e acabadas, onde a criança é mera espectadora e receptora 

de informações pouco significativas. 

É importante manter a curiosidade e a criatividade das crianças para que elas percebam que 

há um fazer e um refazer no que já conhecemos, tornando possível o redescobrir e transformar.  

           Enfim a ideia é que as crianças vivenciem em nosso espaço a infância à qual tem direito de 

maneira plena e principalmente criativa. 

           Para que o projeto seja significativo para a turma, trabalharemos com o intuito de que as 

experiências e aprendizagens se forma a partir do entrelaçamento das ações dos professores e das 

respostas e contribuições das crianças.  

     Utilizaremos para o desenvolvimento das situações de aprendizagens os chamado materiais não 

estruturados quepossibilita através do brincar o desenvolvimento da inteligência e ao mesmo tempo 

damos a oportunidade da criança explorar suas habilidades criativas e construir uma aprendizagem 

consolidada. 

      Estes materiais não estruturados contribuem para, o criar e brincar, com um recurso chamado 

IMAGINAÇÃO! 
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       Pretendemos programar uma intervenção adequada e que desperte na criança o prazer pelas 

aprendizagens.  

      Enquanto a criança brinca, podemos observar seu comportamento, reações, interesses, 

dificuldades. Tornando assim a escola um espaço que propicia novas ideias, simbolismos, 

criatividade e emoção. 

Vygotsky,1991 traz uma reflexão importante sobre a construção da imaginação e as relações futuras 

da criança, onde “A imaginação, como base de toda a atividade criadora, se manifesta por igual em 

todos os aspectos da vida cultural, possibilitando a criação artística, científica e técnica. Neste 

sentido, absolutamente tudo o que nos rodeia e que foi criado pela mão do homem, todo o mundo 

da cultura, em diferenciação ao mundo da natureza, tudo é produto da imaginação e da criação 

humana, baseados na imaginação” 

      Contamos também como recurso metodológico para o bom desenvolvimento deste 

projeto a reestruturação do espaço (parque do convivência II) e a participação ativa das famílias.  

        O cuidar e educar devem estar presentes na rotina, mas a organização do espaço também é de 

extrema importância, pois quando este é organizado e pensado para a criança ele se torna como o 

terceiro educador.  

        Gandini(1999), faz esta referência ao ambiente como terceiro educador, pois quando este é 

visto como algo que educa a criança ele faz parte da equipe pedagógica.        Para isto este ambiente 

precisa ser flexível, deve passar por modificações frequentes pelas crianças e professores a fim de 

permanecer atualizado e sensível às suas necessidades de serem protagonistas na construção do seu 

conhecimento. 

       A reestruturação do parque será feita com o apoio do nosso jardineiro Sr Sebastião, tendo a 

criança como protagonista nesta construção. Neste momento pretendemos  oferecer a criança além 

da oportunidade de participar desta construção o contato com o meio ambiente, com a água, a terra 

seca e molhada, as plantas, as flores  como estas se desenvolvem, o sol e a chuva, a apreciar a brisa 

e a sombra das árvores. Enfim pretendemos trabalhar de forma prática e concreta as sensações que 

o meio nos oferece, criando assim situações de aprendizagem sólidas e significativa para o grupo. 

O que se vive e faz sentido não se esquece. 

As famílias contribuirão para o projeto vivenciando e participando junto com seus filhos das 

produções, realizando pesquisa, enviando materiais, etc... 
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Utilizaremos recursos áudio visuais (computador e projetor) para simular situações como 

estar no céu entre as estrela, na praia ouvindo e sentindo o mar, na floresta entre plantas e animais, 

etc. Favorecendo assim, experiências nas relações da vida e  arte.  

Esta proposta de trabalho onde, pretendemos valorizar o contato com a natureza vai de 

encontro com as teorias de Tiriba (2007), que diz que as instituições educacionais não podem deixar 

de lado o desenvolvimento global da criança, pois em muitos casos estas instituições não tem pelo 

corpo o mesmo apreço que tem pela mente, e que em seu cotidiano, divorciam ser humano e 

natureza, separam corpo e mente razão e emoção. 

Estaremos procuramos diariamente não fragmentar o sentir e o pensar das crianças, e 

estarmos constantemente atentas às vontades e necessidades do corpo, dando a elas momentos para 

se movimentarem, se expressarem e descobrirem seu jeito individual de ser. A experiência nos 

ensina cada vez mais que as crianças aprendem pelas vivencias e experiências concretas que 

vivenciam tudo o que proporcionamos para elas só tem valor se tem um sentido, pois estas serão a 

base para a alfabetização e para o conhecimento sistematizado e cientifico que terão futuramente. 

   Dentro destas perspectivas iremos criar provocações e diálogos em um ambiente que convida a 

interação e construção do saber, respeitando distâncias do encontro consigo e com o outro se 

caracterizando pelo aproveitamento pleno do potencial de aprender das crianças. 

 

                                   7. Processo de Acompanhamento e Avaliação 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares nacionais para Educação Infantil (2010) a 

avaliação na Educação Infantil não deve ter como objetivo a seleção, classificação ou promoção. 

Dessa forma, a avaliação será contínua e processual, sendo utilizada como instrumentos avaliativos 

a utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (fotografia, portfólio, relatório, 

etc.) 

 

                                                    8. Recursos Materiais 

-Caixas de ovos 

-Papelão 

-Rolos de papel 
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-Fitas adesivas 

-Botões 

-Retalhos 

-Tinta 

-Tampas 

-Folhas árvores 

-Galhos 

-Balões 

-Lã e barbante 

-Pedrinhas 

-Colheres 

-Buchas e esponjas de banho 

-Forminha de empadas 

✔ -Tecidos diversos 

✔ -Vídeos referentes aos temas abordados 

✔ -Livros histórias infantis. 

✔ -Cd e Dvd histórias e músicas 

✔ -Recursos áudio visuais (tv, projetor, internet) 

✔ -Fantoches 

✔ -Avental de história 

✔ -Materiais recicláveis,  

✔ -Embalagens vazias 

✔ -Passeios internos e externos 

✔ -Fantasias. 

✔ -Cola 

✔ -Giz de cera/lousa 

✔ -Tintas diversas 

-Papéis e o que a imaginação contribuir! 
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Plano de Trabalho Anual – 2018 

 

 

 
 

 

Professora: Ivonete Cristina Sousa Ribeiro Matricula:      

286120 

 

Especialista em Educação Infantil pela Universidade Salesiano 

São Paulo (UNISAL) em 2013. Graduada em Pedagogia Plena 

pela Universidade Católica de Campinas (PUC) em 2006. 

Formação Técnica em Magistério com Habilitação para Educação 

Infantil pela Escola Estadual Homero Calvoso em 1997, na cidade 

de São Pedro do Turvo-SP. 

 Atuei como monitora educação infantil no período de 1999 á 

2004, na Creche Associação do Pão dos Pobres Santo Antônio. 

Atuei como professora de Educação de Jovens e Adultos no 

período de 2007 a 2008 na FUMEC. Atualmente atuo como 

professora de Educação Infantil na Dedic–Unicamp desde 2004.  

 

Email:neticris@unicamp.br 

Celular:(019)981113989 

 

 

 
 

 

Professora: Valéria Auxiliadora G. Ramalheira  

Matricula: 285829 

 

Graduada em Pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil( 

ULBRA) em 2010. Formação Técnica em Magistério com 

Habilitação para Educação Infantil pelo Colégio Ateneu 

Campinense em 1988. 

Concursada pela Universidade Estadual de Campinas para atuar 

na creche na função de recreacionista desde 1985, com crianças 

de 4 meses à 4 anos. Desliguei-me da Universidade em 1997, 

sendo contratada em 2001 para exercer a mesma função de 

recreacionista, prestando concurso novamente em 2003 e 

assumindo em 2004 a função de recreacionista na Dedic. 

Em 2011 mudou-se a função de recreacionista para Profissional 

de Ensino Médio e posteriormente para Profissional de Educação 

Básica até os dias atuais.  

 

Email:valeriaa@unicamp.br 

Celular:(19) 996801892 

 

  

(   ) Integral    (  x ) Parcial   (   ) Berçário Integral   (   ) Prodecad    (   ) Integral FOP 

Convivência II-A MANHÃ 

Horário de Atendimento: 7H ÁS 13H 

Sala:  

1. Caracterização da Turma 

 

 

Dados de Informação Geral (nome, idade). 
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CECI PARCIAL MANHÃ 7h às 13h  

CONVIVÊNCIA II - MATERNAL 

PROFESSORAS IVONETE E VALÉRIA 

TURMA 24 CRIANÇA DATA DE NASCIMENTO 

01 BENJAMIN MARIANO GIGLIOTTI 21/04/2016 

02 ELIAS EMANUEL DE MELO MATIAS 29/03/2016 

03 HENRIQUE D. L. DE O. HONÓRIO 31/01/2016 

04 LAÍS ROCETO MINGORANCE RATTI 20/02/2016 

05 LORENZO TABOAS MARCHESI 01/03/2016 

06 MAITÊ OLIVEIRA MONTE 31/03/2016 

07 MARIA LUISA HEIDEMANN SANTOS 03/04/2016 

08 MATEUS ANTONIO DE S. DOS SANTOS 05/04/2016 

09 RAUL ANTONIO NEVES DE FREITAS 11/03/2016 

10 SOPHIA ALBINO MARIANO 04/03/2016 

 

Sobre as expectativas das famílias (registro com base no diálogo da reunião de boas-vindas) 

 

- “Ano de renascimento, de vitória, amor”. 

Laís e Luiz Miguel 

- “Desejo que neste ano possamos trabalhar em paz. Que o Raul seja feliz em tudo que faça e quando não conseguir aprenda a 

entender o porquê”. 

Elisângela - Raul Antônio 

- “Autonomia/ disciplina/ amor, alegria e brincadeira”. 

Luciana 

- “Desenvolvimento/ felicidade/ interação”. 

Flávia - Isabelly 

-“Muito amor, paz e sabedoria para as crianças, pais e professores”. 

- “Dar um irmãozinho (a) para nosso pitoco” 

 

- “Diálogo” 

Marisa e Cleverson - Henrique 

- “Que os cuidados, aprendizados, ensinamentos sejam ainda melhores do que já foi e é”... 

-“Desejo que meu filho seja feliz”! 

Flávia mãe do Guilherme 

-“Parceria, aprendizagem” 

-“Amor, Paz, Crescimento, Respeito, Companheirismo”.  

Valentina 

-“Ano Novo cheio de alegrias, experiências novas, muita cor e atividades. Sendo acima de tudo crianças felizes”. 

-“Boa convivência com amiguinhos, aprender dividir”. 

-“Que possamos “atravessar” as dificuldades que surgirem no cotidiano, visando o crescimento cognitivo, afetivo, social das 

crianças”. 

Luciene- Maria Fernanda 

-“Meu desejo para 2018, que a Júlia continue aprendendo, se divertindo e fazendo muitas amizades”. 
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Mãe Ellen 

-“Conquistas... Realizações... Aprendizado... Alegria... Bem vindo 2018”. 

-“Carinho/ aprendizado/ amor/ brincadeiras/ saúde/ dedicação/ amigos/ felicidade/ família”. 

Beatriz mãe da Maitê 

-“Carinho, paciência, respeito, dedicação, comprometimento, amor, afeto, diálogo, entendimento, cuidado, realizações”. 

Daniela- Beatriz 

-“Cuidado, brincar, desenvolvimento, infância feliz, amor”. 

-“Muito aprendizado, harmonia e paz”. Feliz 2018 

Vagner Santana- José Otávio 

-“Desejo que seja um ano produtivo, aprendizado e alegria”. 

-“Novas descobertas, novos desafios, muita diversão e alegria”. 

Karen 

-“Parceria, aprendizado, brilho nos olhos”. 

-“Brincar, ser feliz”. 

- “Desfraldar, promover independência, aumentar a sociabilidade e principalmente se divertir e ser feliz com os companheiros e as 

profissionais”. 

- “Ser feliz”. 

 Lorenzo 

-“Desejo um ano muito tranquilo, onde os pais, crianças e escola possam crescer juntos”. 

Aline mãe da Vitória  

-“Que a criança aprenda a ter bom convívio, independente, paz, aprendizagens”. 

-“Aprendizado, comunicação, socialização e brincar muito (ser criança)”. 

Patrícia- Matheus B. Cenedezi 

-“Ser muito feliz, aprender coisas novas, tornar-se independente”. 

Ellen- Bruno 

-“Novas aprendizagens e experiências infantis”. 

Thaís 

-“Saúde, muito amor e paciência para aprendermos juntas durante todo ano”. 

 

 

A TURMA DA ESTRELA 

       A turma da Estrela é composta por 10 crianças, onde 9 delas já frequentava a creche desde o berçário no ano de 2017 e somente 

1 criança  ingressou na escola este ano de 2018 , facilitando assim a adaptação do grupo no modulo do convivência II, período da 

manhã. Contemplam a faixa etária de 1 ano e 10 meses a 2 anos. 

      Temos neste grupo uma criança em inclusão com síndrome de Down. Trabalhamos com ela de forma a respeitar suas necessidades 

reais, seu tempo e possibilidades. 

      De modo geral, a turma é muito entrosada. Conseguem brincar juntos mesmo estando ainda na fase egocêntrica, estão iniciando 

a formação de hábitos de partilha e internalização de regras de convivência social. 

        Apreciam os diferentes espaços da creche e aproveitam o que cada espaço tem a oferecer. 

        Alimentam-se com autonomia, precisando de poucas interferências das professoras, que se dá mais no sentido de incentivo do 

que necessariamente ajuda-los a comer. Conseguem aproveitar todas as etapas das refeições. 
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       No horário do descanso todos tem facilidade e necessidade do sono, assim que se deitam adormecem rápido. 

        Segundo Becchi(2012,p.17)a rotina, hora das refeições e do sono são ocasiões de aprendizagem também motoras,intelectuais e 

verbais no sentido de que nessas ocasiões é necessário dizer a criança aquilo que se faz,e não aquilo que se pede que ela faça, aquilo 

que está acontecendo e que talvez ela esteja em condições de compreender. 

         Iniciamos nossas atividades no mês de fevereiro de 2018 com a seguinte proposta de adaptação. 

         Sabendo que entre 1 e 2 anos, a criança começa a desenvolver habilidades cognitivas para lidar com a ausência das pessoas a 

quem está ligada (mãe e pai) e que nessa fase os sentimentos de ligação ainda são intensos e elas sentem a necessidade de ter proteção 

e confiança,ir para creche é um grande desafio, algo novo e excitante e ao mesmo tempo algo que lhe causa medo e insegurança, pois 

a criança estará lidando com o desconhecido. A separação bem sucedida leva a criança a adquirir a autoconfiança e é na creche que 

esta experiência se inicia.  

         Foi pensando nesta fase tão importante que criamos algumas estratégias de acolhimento na adaptação.  

          Organizamos e preparamos o espaço físico para que as crianças pudessem se sentir acolhidas.                         

          Desenvolvemos atividades que contemplam as diversas linguagens corporal, musical, oral, plástica, etc.           

           Entre as situações de aprendizagem desenvolvidas, trabalhamos a arte a partir da brincadeira de pintar caixas de papelão e 

depois transformá-las em carros e caixas surpresas para brincar, brincamos de colorir a água e colocar objetos nas garrafas pet, 

também as transformando em deliciosos brinquedos, fomos á biblioteca, espaço onde tiveram a possibilidade de ouvir histórias e 

explorar os livros dispostos neste local.  Confeccionamos também junto com o grupo massinha de modelar, possibilitando as crianças 

a observação da transformação do objeto e os estímulos sensoriais (tato, olfato e visão). 

       Preparamos ainda, a caixa surpresa, onde temos como proposta pedagógica a criança levar para a casa uma experiência 

vivenciada no ambiente da creche neste momento de adaptação e acolhimento, para realiza-la junto à família, fortalecendo assim o 

vínculo família / escola.  

       Com este momento, da criança mostrar o que produziu na creche (reconhecimento de objetos do dia a dia) para família, temos 

como intuito provocar a curiosidade, o interesse e o dialogo entre ambas as instituições.  

      Ainda, no período de adaptação, com o intuito de nomear e construir a identidade do grupo disponibilizamos para sala alguns 

objetos disparadores como histórias, imagens de animais, meios de transporte, pessoas, plantas e flores, pisca-pisca, lanterna e 

brinquedos tendo como  objetivo  despertar o interesse e a curiosidade das crianças, visando assim à escolha do nome da turma. 

       Através de observações realizadas enquanto as crianças exploravam estes materiais oferecidos a elas, identificamos um grande 

interesse do grupo pela luz e imagens refletidas até mesmo de suas próprias sombras.  

       A partir destas observações direcionamos as conversas e trouxemos então figuras de estrela, tornando esta um objeto mediador 

e significativo para o grupo. 

       Partindo deste interesse surgiu então a “TURMA DA ESTRELA”. 

       Para familiarizar e enriquecer as situações de aprendizagens realizadas com a turma da Estrela foi enviado para a família uma 

pesquisa, pedindo a colaboração de diversos tipos de imagens de estrela existente no mundo. Atividade esta que proporcionou uma 

gama de materiais a serem explorados e compartilhados entre as crianças. 

     As crianças desta turma demonstram um intenso interesse por atividades relacionadas à arte plástica e atividades sensoriais como 

brincar com massinha, experimentar objetos com diferentes texturas, temperaturas, cheiros e sons diferentes.  

     Enfim a Turma da Estrela é um grupo que apresenta grande curiosidade e interesse pela busca de conhecimento. 
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2. Objetivos Gerais  

    -Propiciar a criança experiências pedagógicas de aprendizagem promovendo o reconhecimento de seu “EU” e a formação de sua 

autonomia. 

    - Ampliar através das situações de aprendizagens as possibilidades de ação e compreensão sobre o mundo que a cerca, tendo acesso 

ao conhecimento sobre o mundo natural, a partir de sua curiosidade e através das brincadeiras e práticas sociais vivenciadas; 

 

Objetivos Específicos  

 - Promover a socialização; 

    - Compreender e favorecer que cada criança possui uma identidade; 

    - Favorecer o reconhecimento da própria imagem e do colega; 

    - Entender que cada criança tem suas características, maneiras diferentes de ser e de viver; 

    - Valorizar e respeitar a todos; 

    - Organizar momentos de fala e de escuta; 

    - Oportunizar diariamente interação entre crianças e professoras;   

    - Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo, conhecendo seus limites e sensações que ele produz; 

    - Desenvolver independência, autoconfiança, cooperação, iniciativa; 

    - Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais para expressar-se nas brincadeiras e explorar demais situações; 

    -Experimentar situações onde possa explorar e conhecer a si mesmo e o mundo, por meio de descobertas e novos desafios; 

    - Explorar o ambiente manifestando interesse e curiosidade. 

   - Estabelecer, no decorrer do ano, atitudes de autocuidados, valorizando os hábitos de higiene, alimento, segurança, cuidados com 

a aparência; 

  - Brincar com oportunidades de descobertas; 

   - Compreender a sua participação nos grupos de convívio, respeitando suas regras básicas e a diversidade que os compõe; 

   - Adquirir o seu controle esfincteriano e o alimentar sozinho. 

 

3. Programa/Conteúdo/Dimensões a Serem Trabalhadas/ Concepção de Educação e de Criança/Fundamentação da Proposta 

de Trabalho  

Com base nas observações realizadas no período de adaptação, temos como proposta de trabalho para ano de 2018, o 

projeto Identidade, corpo, arte e sensações: uma proposta de tempos e espaços (para experimentar, sentir, tocar, observar, aproximar 

e afastar). 

Este projeto visa proporcionar às crianças uma proposta de trabalho pedagógico que auxilie as crianças a construírem seus 

conhecimentos através das curiosidades, descobertas e brincadeiras. Experimentando, vivenciando e criando espaço para que as 

crianças possam desenvolver as diversas formas de expressão: plástica, motora, musical, entre outras possibilitando assim o trabalho 

com as diferentes linguagens e áreas do conhecimento, porém não se esquecendo do brincar, pois é através deste que a criança passa 

a entender o mundo, são nas brincadeiras que ocorrem uma interação mais intensa e rica em termos de aprendizagem infantil, pois 

esta possibilita o crescer da criança e desperta todos os aspectos sociais, cognitivos e afetivos. 

Bondiolle e Gariboldi(2012) diz que as crianças tem a necessidade de brincar entre elas, mas tem também a necessidade de 

vivenciar experiências lúdicas solitárias, que devem ser planejadas de modo que se evite uma  condição ocasional ou excepcional. 
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Portanto o projeto surgiu após as observações feitas no período de adaptação tendo um olhar minucioso para cada interesse 

despertado no grupo e pelo grupo. Observamos ainda a necessidade de se trabalhar a identidade do grupo e individual de cada criança 

e consequentemente a autonomia de cada um. 

Pois, a construção da identidade se dá por meio das interações da criança com o seu meio social. A escola de Educação 

Infantil é um universo social diferente da família, favorecendo novas interações, ampliando desta maneira seus conhecimentos a 

respeito de si e dos outros. A autoimagem também é construída a partir das relações estabelecidas nos grupos em que a criança 

convive. 

Um ambiente rico em interações, que acolha as particularidades de cada indivíduo, promove o reconhecimento das 

diversidades, aceitando-as e respeitando-as, ao mesmo tempo em que contribui para a construção da unidade coletiva, favorece a 

estruturação da identidade. 

Portanto o projeto Identidade, corpo, arte e sensações: uma proposta de tempos e espaços (para experimentar, sentir, tocar, 

observar, aproximar e afastar). Pretende-se acolher as vivencias e os conhecimentos já adquiridos pelas crianças e articulá-los em 

nossa proposta pedagógica a fim de ampliar o universo de experiências, conhecimento e habilidades trazidos por elas, diversificando 

e consolidando novas aprendizagens. 

Para que isto se concretize iremos apoiar nossa prática pedagógica no documento da Base Nacional Comum Curricular, 

2017, que considera na Educação Infantil as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças tendo como eixos estruturantes as 

interações e a brincadeira, e assegurando a criança o direito de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. 

Iremos ainda considerar os cinco campos de experiências citadas no documento, que levam em conta as situações e as 

experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes. 

Considerando esses saberes e conhecimentos, os campos de experiências em que se organiza a BNCC(2017) são:  

✔ O eu, o outro e o nós – É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão constituindo um modo 

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

outros pontos de vista. 

✔ Corpo, gestos e movimentos – Com o corpo (por meio dos sentidos, gestos, movimentos impulsivos ou 

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

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

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

✔ Traços, sons, cores e formas – Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e 

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

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

fotografia etc.), a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. 

✔ Escuta, fala, pensamento e imaginação – Desde o nascimento, as crianças participam de situações 

comunicativas cotidianas com as pessoas com as quais interagem. As primeiras formas de interação do bebê são 

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

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

vocabulário e demais recursos de expressão e de compreensão, apropriando-se da língua materna – que se torna, 

pouco a pouco, seu veículo privilegiado de interação. 

✔ Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações – As crianças vivem inseridas em espaços e tempos 

de diferentes dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais. Desde muito 

pequenas, elas procuram se situar em diversos espaços (rua, bairro, cidade etc.) e tempos (dia e noite; hoje, ontem 
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e amanhã etc.). Demonstram também curiosidade sobre o mundo físico (seu próprio corpo, os fenômenos 

atmosféricos, os animais, as plantas, as transformações da natureza, os diferentes tipos de materiais e as 

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

pessoas que conhece; como vivem e em que trabalham essas pessoas; quais suas tradições e seus costumes; a 

diversidade entre elas etc.). 

Considerando estes aspectos, o direcionamento do trabalho pedagógico será pautado de modo a instigar a curiosidade das 

crianças, pois se acredita que essa é ainda a melhor forma de despertá-las para o saber. Nesse sentido, o projeto proposto tem como 

intuito disponibilizar situações de aprendizagens que valorizem as indagações e as experiências vivenciadas pelas crianças em seu 

cotidiano, de maneira a ampliar as habilidades cognitivas, afetivas, motoras e sociais que poderão ser aplicadas em situações futuras 

e contribuir para o desenvolvimento das crianças. 

 

- Cronograma do Programa 

Período Descrição 

 

 

Fevereiro a Julho 

 

-adaptação 

- escolha do nome da turma 

-identidade e autonomia 

-exploração dos diversos espaços da Dedic 

-vivencias com a natureza - meio ambiente  

-reestruturação do parque convivênciaII-A 

-interação social com outros grupos de crianças e adultos 

-participação das famílias. 

- artes 

-contação de histórias 

-música 

-movimento 

-bolsa de história 

-livro da vida 

 

 

 

 

 

Agosto a Dezembro 

 

 

 

Vivencias sensoriais: 

- o que tem no céu? 

- como é o mar? 

- quem vive na floresta? 

-cores e sabores (conhecendo as cores e vivenciando a culinária) 

 

 

4. Metodologia 

Para atingir os objetivos do trabalho com a criança, devem-se oportunizar experiências significativas que favoreçam o 

aprendizado e o incentivo a novos desafios. 
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Pretende-se criar situações desafiadoras, considerando e questionando constantemente o conhecimento trazido por elas, 

superando assim a fragmentação dos conteúdos e a visão de que a escola é um lugar de respostas prontas e acabadas, onde a criança 

é mera espectadora e receptora de informações pouco significativas. 

É importante manter a curiosidade e a criatividade das crianças para que elas percebam que há um fazer e um refazer no 

que já conhecemos, tornando possível o redescobrir e transformar.  

           Enfim a ideia é que as crianças vivenciem em nosso espaço a infância à qual tem direito de maneira plena e principalmente 

criativa. 

           Para que o projeto seja significativo para a turma, trabalharemos com o intuito de que as experiências e aprendizagens se 

forma a partir do entrelaçamento das ações dos professores e das respostas e contribuições das crianças.  

     Utilizaremos para o desenvolvimento das situações de aprendizagens os chamados materiais não estruturados quepossibilita 

através do brincar o desenvolvimento da inteligência e ao mesmo tempo damos a oportunidade da criança explorar suas habilidades 

criativas e construir uma aprendizagem consolidada. 

      Estes materiais não estruturados contribuem para, o criar e brincar, com um recurso chamado IMAGINAÇÃO! 

       Pretendemos programar uma intervenção adequada e que desperte na criança o prazer pelas aprendizagens.  

      Enquanto a criança brinca, podemos observar seu comportamento, reações, interesses, dificuldades. Tornando assim a escola um 

espaço que propicia novas ideias, simbolismos, criatividade e emoção. 

Vygotsky,1991 traz uma reflexão importante sobre a construção da imaginação e as relações futuras da criança, onde “A imaginação, 

como base de toda a atividade criadora, se manifesta por igual em todos os aspectos da vida cultural, possibilitando a criação artística, 

científica e técnica. Neste sentido, absolutamente tudo o que nos rodeia e que foi criado pela mão do homem, todo o mundo da 

cultura, em diferenciação ao mundo da natureza, tudo é produto da imaginação e da criação humana, baseados na imaginação” 

      Contamos também como recurso metodológico para o bom desenvolvimento deste projeto a reestruturação do espaço ( parque 

do convivência II) e a participação ativa das famílias.  

        O cuidar e educar devem estar presentes na rotina, mas a organização do espaço também é de extrema importância, pois quando 

este é organizado e pensado para a criança ele se torna como o terceiro educador.  

        Gandini(1999), faz esta referência ao ambiente como terceiro educador, pois quando este é visto como algo que educa a criança 

ele faz parte da equipe pedagógica.        Para isto este ambiente precisa ser flexível, deve passar por modificações frequentes pelas 

crianças e professores a fim de permanecer atualizado e sensível às suas necessidades de serem protagonistas na construção do seu 

conhecimento. 

       A reestruturação do parque será feita com o apoio do nosso jardineiro Sr Sebastião, tendo a criança como protagonista nesta 

construção. Neste momento pretendemos  oferecer a criança além da oportunidade de participar desta construção o contato com o 

meio ambiente, com a água, a terra seca e molhada, as plantas, as flores  como estas se desenvolvem, o sol e a chuva, a apreciar a 

brisa e a sombra das árvores. Enfim pretendemos trabalhar de forma prática e concreta as sensações que o meio nos oferece, criando 

assim situações de aprendizagem sólidas e significativa para o grupo. O que se vive e faz sentido não se esquece. 

As famílias contribuirão para o projeto vivenciando e participando junto com seus filhos das produções, realizando 

pesquisa, enviando materiais, etc... 

Utilizaremos recursos áudio visuais (computador e projetor) para simular situações como estar no céu entre as estrela, na 

praia ouvindo e sentindo o mar, na floresta entre plantas e animais, etc...Favorecendo assim, experiências nas relações da vida e  arte.  

Esta proposta de trabalho onde, pretendemos valorizar o contato com a natureza vai de encontro com as teorias de Tiriba 

(2007), que diz que as instituições educacionais não podem deixar de lado o desenvolvimento global da criança, pois em muitos casos 

estas instituições não tem pelo corpo o mesmo apreço que tem pela mente, e que em seu cotidiano, divorciam ser humano e natureza, 

separam corpo e mente razão e emoção. 
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Estaremos procurando diariamente não fragmentar o sentir e o pensar das crianças, e estarmos constantemente atentas às 

vontades e necessidades do corpo, dando a elas momentos para se movimentarem, se expressarem e descobrirem seu jeito individual 

de ser. 

A experiência nos ensina cada vez mais que as crianças aprendem pelas vivencias e experiências concretas que vivenciam 

tudo o que proporcionamos para elas só tem valor se tem um sentido, pois estas serão a base para a alfabetização e para o 

conhecimento sistematizado e cientifico que terão futuramente. 

   Dentro destas perspectivas iremos criar provocações e diálogos em um ambiente que convida a interação e construção do saber, 

respeitando distâncias do encontro consigo e com o outro se caracterizando pelo aproveitamento pleno do potencial de aprender das 

crianças. 

 

5. Processo de Acompanhamento e Avaliação 

De acordo com as Diretrizes Curriculares nacionais para Educação Infantil (2010) a avaliação na Educação Infantil não 

deve ter como objetivo a seleção, classificação ou promoção. Dessa forma, a avaliação será contínua e processual, sendo utilizada 

como instrumentos avaliativos a utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (fotografia, portfólio, relatório, 

etc.) 

 

6. Recursos Materiais 

 

-Caixas de ovos 

-Papelão 

-Rolos de papel 

-Fitas adesivas 

-Botões 

-Retalhos 

-Tinta 

-Tampas 

-Folhas árvores 

-Galhos 

-Balões 

-Lã e barbante 

-Pedrinhas 

-Colheres 

-Buchas e esponjas de banho 

-Forminha de empadas 

✔ -Tecidos diversos 

✔ -Vídeos referentes aos temas abordados 

✔ -Livros histórias infantis. 

✔ -Cd e Dvd histórias e músicas 

✔ -Recursos áudio visuais (tv, projetor, internet) 

✔ -Fantoches 
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✔ -Avental de história 

✔ -Materiais recicláveis,  

✔ -Embalagens vazias 

✔ -Passeios internos e externos 

✔ -Fantasias. 

✔ -Cola 

✔ -Giz de cera/lousa 

✔ -Tintas diversas 

-Papéis e o que a imaginação contribuir! 
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Formada em 1995 em Magistério, no Colégio 

Estadual Cyríaco Russo, Bandeirantes – 

Paraná, atuante na Educação Infantil desde 

2006 no Ceci Parcial, Graduada em Pedagogia 

desde 2011 pela Universidade Luterana do 

Brasil, Especialização em andamento pelo 

Centro Universitário Salesiano. 

Email: cyntia@unicamp.br 

Celular: (19) 982395035 

Formada em 2005 em Magistério no colégio “Osmar Passarelli 

Silveira”, Paulínia – SP, atuante na educação infantil no 

período de 08/1884 a 12/1985 no Orfanato de Campinas, no 

período de 12/1985 a 06/1990 no Ceci no CATI e desde 06/1990 

no Ceci Parcial Unicamp, graduada desde 2010 pela 

Universidade Lutera do Brasil. 

Email: janegld@unicamp.br 

Celular: (19) 988369441 

( ) Integral    ( x ) Parcial   (   ) Berçário Integral   (   ) Prodecad    (   ) Integral FOP 

Convivência: II B 

Horário de Atendimento: 07:00 – 13.00 hs 

Sala: 3 

1.Caracterização da Turma 

 

CECI PARCIAL MANHÃ 7h às 13h 

CONVIVÊNCIA II - MATERNAL 

PROFESSORAS CYNTIA E JANE 

TURMA 25 CRIANÇA DATA DE NASCIMENTO 

01 ALICE DA COSTA MAGALHÃES 04/04/2015 

02 BEATRIZ CINQUINI 15/05/2015 

03 GABRIELA AMANCIO DE FREITAS 09/05/2015 

04 JOAO HENRIQUE MOURA NASCIMENTO 08/10/2015 

05 JOSÉ OTÁVIO CAMPINA SANTANA 26/10/2015 

06 JULIA DE SOUZA ARAUJO 20/08/2015 

07 JULIANA YELA GOMES 07/04/2015 

08 LUCAS DA PONTA SOUZA 06/07/2015 

09 MANUELLA DE SOUZA SILVA FREITAS 02/06/2015 

10 MARIA EDUARDA RIOS SANTOS 18/04/2015 

11 MATHEUS BUENO CENEDEZI 09/04/2015 
 

 

Sobre as expectativas das famílias (registro com base no diálogo da reunião de boas-vindas) 

 

Laís / Luiz Miguel - “Ano de renascimento, de vitória, amor”. 

Elizângela/Raul Antônio: “Desejo que neste ano possamos trabalhar em paz. Que o Raul seja feliz em tudo 

que faça e quando não conseguir aprenda a entender o porquê”. 

 Luciana -“Autonomia/ disciplina/ amor, alegria e brincadeira”. 

Flávia/ Isabelly: “Desenvolvimento/ felicidade/ interação”. 

“Muito amor, paz e sabedoria para as crianças, pais e professores. Dar um irmãozinho (a) para nosso 

pitoco”. 

Marisa e Cleverson/ Henrique - “Diálogo” 

“Que os cuidados, aprendizados, ensinamentos sejam ainda melhores do que já foi e é”... 

Flávia/ Guilherme: “Desejo que meu filho seja feliz”!!! 

Valentina - “Parceria, aprendizagem”, “Amor, Paz, Crescimento, Respeito, Companheirismo”. 

 “Ano Novo cheio de alegrias, experiências novas, muita cor e atividades. Sendo acima de tudo crianças 

felizes”. 

“Boa convivência com amiguinhos, aprender dividir”. 

Luciene/ Maria Fernanda – “Que possamos “atravessar” as dificuldades que surgirem no cotidiano, visando 

o crescimento cognitivo, afetivo, social das crianças”. 

mailto:janegld@unicamp.br
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Ellen/Julia - “Meu desejo para 2018, que a Júlia continue aprendendo, se divertindo e fazendo muitas 

amizades”. 

“Conquistas... Realizações... Aprendizado... Alegria... Bem vindo 2018”. 

Beatriz/ Maitê - “Carinho/ aprendizado/ amor/ brincadeiras/ saúde/ dedicação/ amigos/ felicidade/ família” 

Daniela/ Beatriz - “Carinho, paciência, respeito, dedicação, comprometimento, amor, afeto, diálogo, 

entendimento, cuidado, realizações”. 

“Cuidado, brincar, desenvolvimento, infância feliz, amor”. 

Vagner Santana/José Otávio - “Muito aprendizado, harmonia e paz”. Feliz 2018 

“Desejo que seja um ano produtivo, aprendizado e alegria”. 

Karen - “Novas descobertas, novos desafios, muita diversão e alegria”. 

“Parceria, aprendizado, brilho nos olhos”. 

“Brincar, ser feliz”. 

“Desfraldar, promover independência, aumentar a sociabilidade e principalmente se divertir e ser feliz com 

os companheiros e as profissionais”. 

Lorenzo - “Ser feliz”  

Aline/ Vitória - “Desejo um ano muito tranquilo, onde os pais, crianças e escola possam crescer juntos” 

“Que a criança aprenda a ter bom convívio, independente, paz, aprendizagens”. 

“Aprendizado, comunicação, socialização e brincar muito (ser criança)”. 

Patrícia/Matheus Cenedezi - Saúde, muito amor e paciência para aprendermos juntas durante todo ano”. 

Ellen/Bruno: Ser muito feliz, aprender coisas novas, tornar-se independente”. 

Thaís - “Novas aprendizagens e experiências infantis”. 
 

ADAPTAÇÃO E ACOLHIMENTO 

 

A adaptação é um momento muito importante para as crianças, pois é a partir deste momento que ela 

estabelece vínculos afetivos dentro de uma convivência que é diferente da convivência familiar. A adaptação 

da turma do Convivência II neste ano de 2018 ocorreu de forma tranquila, pois a maioria já estava na mesma 

turma em 2017. Nossa turma é formada por onze crianças, sendo que somente duas delas vieram de outra 

turma. Assim, foi necessário um olhar mais próximo, para que pudessem se sentir mais acolhidas e seguras, 

tanto em relação às crianças quanto as professoras. Para que isso ocorresse foi criado um clima de 

aproximação, respeito e afeto, pois sem o afeto, não há interesse e motivação pela aprendizagem, não há 

também questionamento, e sem eles, não há desenvolvimento (Wallon). 

Neste ano, devido a uma necessidade maior de espaço, tivemos algumas mudanças como: nossa sala que 

antes era no Convivência IIA foi para o espaço do Convivência IIB, para que tivessem mais espaço para 

explorarem, pois o outro módulo não estava mais suprindo as necessidades e interesses das crianças. Outra 

mudança significativa na rotina foi em relação à alimentação, que nos primeiros dias as crianças eram 

servidas como no ano anterior, porém na mesma semana, fomos mudando aos poucos esta maneira de se 

servirem, eles mesmos pegavam os pratos e iam sendo servidos e levavam nas mesas, a princípio com a ajuda 

das professoras e logo após iam sozinhos. Esta mudança foi muito importante, pois pudemos trabalhar vários 

aspectos, desde o motor, a autonomia, as ansiedades para esperarem serem chamados como também, puderam 
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visualizar de uma forma mais próxima a relação com a comida e o que estava sendo colocado em seus pratos, 

isso incentivou muitos a se alimentarem melhor. 

 Para tornar este período mais tranquilo, foram propostas brincadeiras, músicas com os nomes das crianças, 

histórias e danças para que as crianças fossem se adaptando a nova rotina e ao espaço. O parque a maioria já 

conhecia, pois frequentaram no ano anterior. 

Durante o mês de fevereiro as atividades foram sendo organizadas de acordo com as necessidades que iam 

surgindo. Com isso, observando as etapas pelas quais as crianças atravessam e entendendo o egocentrismo 

que é característico desta fase, vimos à necessidade de um trabalho voltado para interação e socialização, 

com atividades em grupo, para que fossem aprendendo a compartilhar e cuidar.  

Segundo Wallon (1975), nesta idade a criança inicia o estágio do personalismo e está voltada para o 

enriquecimento do eu e a construção da personalidade, e a afetividade é o fio condutor do desenvolvimento. 

A criança aprende a perceber o que é dela e o que é do outro.Para o teórico, os conflitos são essenciais para 

a formação da personalidade, pois só existem conflitos onde há diferenças. Entre diferenças há oposição e 

choques. Os conflitos de ordem emotiva estimulam o desenvolvimento dos indivíduos, exige-se do indivíduo 

manter a serenidade e o equilíbrio entre a razão e a emoção. 

 Sendo assim, algumas atividades como confecção de um cartaz com crianças brincando juntas, histórias que 

falavam de amizade, músicas, confecção de um cartão feito por eles para que pudessem no final escolher um 

amigo e presentear com este cartão dentre outras, surgiu a ideia de alguns nomes para a turma. Foram 

apresentadas  figuras e assim surgiram três sugestões: TURMA DO ABRAÇO, TURMA DOS AMIGOS e 

TURMA DO CORAÇÃO. E então durante a roda de conversa, foi pedido para que cada criança escolhesse 

o nome preferido e a ganhadora foi: TURMA DO CORAÇÃO. 

Como explica a psicóloga Mara Push da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp): “Na primeira infância, 

a criança acha que tudo é apenas dela, inclusive a mãe e o pai, e que as coisas acontecem por causa dela. 

Então, emprestar não é uma alternativa. Um pouco adiante, quando ela compreende seu espaço e que existem 

pessoas com quem precisará dividir o mundo, a situação muda e o compartilhar fica mais fácil, embora não 

deva ser forçado.”. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

WALLON, Henri, (1975). Psicologia e Educação da Infância. Lisboa: Estampa. 
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Plano de Trabalho Anual – 2018 

 
                        Tatiane Moraes Farias 

Professora de educação infantil 

(Dedic/Unicamp desde 2004) 

● Ensino médio: Magistério (2004)  

Graduação: Pedagogia (2004)  
● Pós graduação: Comunicação em 

Arte Educação (2008) 
● Grupo de estudo e pesquisa: 

“Simplesmente Complexa” 

coordenado pela professora Drª Ana 

Lucia Goulart (2005 a 2008) 
● Curso “A Arte do Brincante para 

educadores”(2016) 
● Grupo de estudo e  pesquisa das 

“Musicas tradicionais da infância” 

ministrado por Lucilene Silva (2017) 
● Especialização “Educação de 

Crianças e Pedagogia da Infância” 

(2018) em andamento. 
Professora brincante da cultura popular 

brasileira e percussionista do grupo 

parafolclórico Maracatucá   
 

Email: tati.ceci@gmail.com 

 

Celular:19 992781386 

 
Elisangela Silva Neves de Freitas    

Professora de Educação Infantil 

(Dedic /Unicamp desde 2009) 
 

● Ensino Médio : Magistèrio(2004) 
● Graduação :Educacão Física ( 2008) 
● Graduação :Pedagogia (2014) 
● Curso Contação de Histórias(2002) 
● Curso:Brinquedos e brincadeiras com sucatas(2005) 

 

E mail : profelisa05@gmail.com 
Cel: 19 99415 2284 

  

(   ) Integral    ( x  ) Parcial   (   ) Berçário Integral   (   ) Prodecad    (   ) Integral FOP 

Convivência:       

Horário de Atendimento: 7:00 as 13:15 

Sala:  

 

 

1.Caracterização da Turma 

Dados de Informação Geral (nome, idade). 

 

 

Bruno Luca Toledo 3 anos e 7 meses 

Guilherme Lima Nascimento 3 anos e 6 meses 

Joaquim Rodrigues 3 anos e 1 mês 

Julia Vitória de Oliveira Neves 3 anos e 8 meses 

mailto:profelisa05@gmail.com
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Luiz Miguel Rosa da Silva 3 anos e 5 meses 

Manuela Rios Santos 3 anos 

Maria Fernanda Peccim 3 anos e 1 mês 

Valentina Roccio Alves 3 anos e 3 meses 

Vitoria Bellani Almeida Silva 3 anos e 4 meses 

Vitoria Jachetta Gomes 3 anos e 4 meses 

 
 

Sobre as expectativas das famílias (registro com base no diálogo da reunião de boas-vindas) 

 

As famílias se mostraram tranquilas e seguras na primeira reunião do ano, principalmente devido á 

permanência das professoras referencias Elisangela e da estagiária Raquel (acompanhante do 

Guilherme) no grupo.  

A professora Tatiane se apresentou como nova educadora a assumir a Turma junto com as demais 

referências anteriores. 

Na reunião abordamos com as famílias a concepção de infância e crianças pequenas á qual 

acreditamos e trabalhamos, registradas e regulamentadas em documentos normativos (PPP, 

regimento) da Dedic .  

Foi conversado também nesta primeira reunião nossas intencionalidades, propostas pedagógicas e 

o trabalho a ser desenvolvido ao longo do primeiro semestre. Às famílias se mostraram dispostas a 

contribuir na parceria e na troca das propostas explanadas. 

Se mostraram otimistas e confiantes quanto ao desenvolvimento das relações, do trabalho e parceria 

a serem exercidas ao longo  deste ano. 
 

 

Breve descrição dos saberes e conhecimentos dos bebês e crianças com base no período inicial de “adaptação” 

(por eixos, a serem elencados pela convivência.  

 

A adaptação ocorreu de forma bastante tranquila devido á segurança que as referencias anteriores 

possibilitou a todos.  

As duas crianças que entraram na Turma sentiu um pouco as despedidas com a família na primeira 

semana, mas logo se enturmaram á rotina e ao espaço como um todo.  

Durante os dois primeiros meses de adaptação observamos, escutamos, acolhemos cada criança, e 

todos seus repertórios de brinquedos e brincadeiras, de músicas, de movimentos, de como ser e 

estar no tempo e espaços que ocupam em  nosso cotidiano. A partir de então, dispusemos e 

oportunizamos  a cada criança novos contextos no tempo-espaço de ser e estar no ambiente 

coletivo da nossa creche com a intenção de acrescentar e ampliar  estes repertórios. 
 

 

 

2. Objetivos  

● Acolher (crianças e famílias); 
● Adaptar à nova rotina( ambientes, percursos e novas educadoras); 
● Estabelecer relações e vínculos com crianças e famílias 
● Proporcionar vivências e momentos prazerosos em nosso espaço interno e externo; 
● Construir um espaço que estimule, desperte interesse, prazer e que tenha a participação 

efetiva dos pequenos com suas marcas para que possam se reconhecer e se apropriar deste; 



 
 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP  
Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário – DEEPU  
Divisão de Educação Infantil e Complementar – DEdIC 

 
 

53 
 

● Intervir e adaptar os espaços com as crianças, frente a identidade, história e necessidades 

que o grupo for criando; 
● Criar outras possibilidades de espaços (interno e externo o que fazer nestes espaços para 

além do que ele já proporciona, ampliar as possibilidades); 
● Intervir e adaptar os espaços com as crianças, frente a identidade, história e necessidades 

que o grupo for criando; 
● Possibilitar maior autonomia as crianças; 
● Escolher o nome da turma; 
● Criar uma identidade com o grupo; 
● Incentivar e possibilitar todas as formas de linguagem das crianças; 
● Aguçar o imaginário através das vivencias e brincadeiras; 
● Despertar o gosto, o prazer e o hábito de se escutar histórias; 
● Zelar pelo nosso espaço e pertences individuais e coletivos; 
● Vivenciar a infância de forma plena e prazerosa; 

 
Específicos (dos dois semestres) 

 

● Vinculo nas relações  
● Pertencimento 
● Organização e conservação dos espaços para o livre acesso das crianças; 
● Respeito ao próximo; 
● Identificação e reconhecimento do espaço, dos objetos e pertences individuais e coletivos. 

 
 

3. Programa/Conteúdo/Dimensões a Serem Trabalhadas/ Concepção de Educação e de Criança/Fundamentação 

da Proposta de Trabalho  

- Cronograma do Programa 

 

Período Descrição 

Fevereiro a Julho 

Projeto de adaptação e identidade da Turma 

 

 

 

 

 

 

 

 

A proposta parte do pressuposto do ser criança 

com o corpo todo, respeitando toda sua 

dimensão humana, cognitiva, motora, criativa, e 

suas linguagens. 

Instalações, oficinas de arte, vivências com 

leituras e contações de histórias, vivências 

musicais, corporais dentre outras são 

experiências que se configuraram em nosso 

cotidiano ao longo dos primeiros meses. 

Os espaços internos e externos foram 

explorados de forma à descobrirem outros 

brinquedos, brincadeiras e novas formas de 

relação com o ambiente e entre seus pares. 

Dentre as intervenções, foram criadas 

instalações nos ambientes ocupados com a 

finalidade de ampliar repertórios de 
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experiências/vivencias das crianças de forma a 

aguçar imaginação, fantasia e criatividade. 

Procuramos rodiziar os espaços durante ás 

semanas e propomos vivencias diferenciadas 

afim de tornar estes espaços lugares  de 

constante interesse e novidade.  

O pião dentre outras propostas, foi um pequeno 

brinquedo que nos trouxe momentos de 

encantamento, diversão e inspiração para o 

nome da nossa Turma. A partir dele 

construímos uma identidade com brincadeiras, 

pesquisas com as famílias, oficinas de 

construção do brinquedo, contação de história, 

musicas, dentre outros. 

As crianças tem correspondido muito bem  e de 

forma positiva ás  relações e á identidade que 

tem se configurado no grupo desde então. 

A descrição das atividades foi entregue nos 

semanários do primeiro semestre. 

Agosto a Dezembro  
 

4. Metodologia 

 

● Brincadeiras nas áreas externas e internas; 
● Contação de história: livros e fantoches; 
● Vivências com os instrumentos musicais; 
● Vivências com água; 
● Fantasia e faz de conta; 
● Cantigas de roda; 
● Vivências: sensoriais, corporais, plásticas, expressivas. 

 

Acreditamos que essas ações contribuem efetivamente na relação de segurança e 

tranquilidade por parte das famílias, educadores e principalmente das crianças neste primeiro 

momento em nosso espaço. Acreditamos também que o envolvimento e a relação de respeito que se 

estabelece com as crianças nos colocará em um tempo outro capaz de nortear um trabalho tranquilo 

e carregado da essência de cada um neste ano que se inicia, possibilitando uma identidade coletiva 

do grupo como um todo. 

O projeto se estenderá do primeiro dia letivo na creche até que todos assumam seus 

respectivos papeis no grupo, com uma dinâmica construída, que leva em consideração seu tempo 

próprio, sua identidade e suas construções coletivas a fim de que se constituam, se reconheçam e se 

respeitem enquanto companheiros de muitas bagunças, artes, brincadeiras e lambanças. 
 

 

5. Processo de Acompanhamento e Avaliação 
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A avaliação será feita no decorrer da adaptação, no dia-a-dia, nas relações sociais e afetivas, 

na interação e construção do novo espaço com as crianças e as famílias. 

 Todo o processo será cuidadosamente observado e registrado utilizando-se de fotografias, 

vídeos, relatos escritos e demais recursos disponíveis. 
6. Recursos Materiais 

Materiais previstos – demandados 

 

● Brinquedos não convencionais, elaborados a partir de objetos recicláveis e diferentes 

texturas, que agucem a criatividade e promova novas formas de interações,  brincadeiras e 

possibilidades nos espaços que a creche oferece. 
● Brinquedos convencionais de acordo com as faixas etárias que contribua com a fantasia e o 

faz de conta. 
● Objetos e utensílios domésticos. 
● Livros de literatura infantil e  
● cds de músicas infantis, toadas e loas da cultura popular e musica popular brasileira. 

 
7. Referências Bibliográficas Utilizadas 

 

Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes curriculares nacionais 

para a educação infantil / Secretaria de Educação Básica. – Brasília : MEC, SEB, 2010. 
 

 

 

3.2.2 Maternal - Tarde 

Plano de Trabalho Anual – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professora: Laura Linares Paiva 

Formação Nível Médio Magistério 

Nível Superior Pedagogia  

Pós Graduada em Educação Infantil 

Atua na área da Educação desde 2002, trabalhando na 

Educação Infantil, Educação Especial e Ensino 

Fundamental até 5º ano. 

Trabalha na DEdIC desde 2009, iniciando no CECI 

Parcial). Em 2012 passou a trabalhar no CECI Integral 

como professora no maternal. Em 2015 assumiu cargo 

de direção na mesma unidade através de um processo 

seletivo, ficando até o final a mudança da reitoria em 

2017, quando por um novo processo seletivo assumiu o 

cargo de Coordenação de Unidade no CECI Parcial em 

ficando até o final do mesmo ano, no início de 2018, por 

 

 
 

Professora: Iraci Rodrigues Vilas Boas 

Formação: Nível Superior em Pedagogia. 

Pós Graduada em Educação Infantil. 

Iniciou em 2005 na Educação Infantil na Rede Privada. 

Trabalhou também na rede estadual como Professora 

eventual, atuando nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental.  

No período de 2005 a 2007 trabalhou na escola da 

família, desenvolvendo projetos sociais. 

Ingressou na DEdIC em 2009, trabalha na unidade 

CECI Parcial desde a admissão, atualmente com turma 

no convivência II.  

 

Email: iracivilasboas@yahoo.com.br 
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motivos pessoais assume o cargo de professora no 

convivência II. 

Email:lauralin@g.unicamp.br 

Celular:19 -991878343 

Celular:19 – 988735097 

 

(   ) Integral    ( x  ) Parcial   (   ) Berçário Integral   (   ) Prodecad    (   ) Integral FOP 

Convivência: II      

Horário de Atendimento: 13h-19h 

Sala: Convivência segunda sala do corredor. 

1.Caracterização da Turma 

 

CECI PARCIAL TARDE 13h às 19h 

CONVIVÊNCIA II - MATERNAL 

PROFESSORAS IRACI E LAURA 

TURMA 19 CRIANÇA DATA DE NASCIMENTO 

01 ALICE OLIVEIRA DA SILVA 16/01/2016 

02 ANTÔNIO MUNHOZ GARCIA 03/04/2016 

03 GABRIEL MARTINEZ SYLVESTRIN 17/02/2016 

04 GIOVANA ADA GALLARDO FALEIROS 08/03/2016 

05 HENRIQUE PILENSO LINTZ 03/03/2016 

06 MATEUS ANTONIO DE SOUZA DOS SANTOS 05/04/2016 

07 MIGUEL GALVAO DINARDO GOMES 21/02/2016 

08 PIETRO DAMASCENO MARCILI 24/03/2016 

09 VALENTINA OLIVEIRA DRI 08/03/2016 
 

 

Turma do Batuque, completando 2 anos até abril de 2018. Sala composta por nove crianças 3 meninas (Alice, 

Valentina e Giovana) e 6 meninos (Gabriel, Henrique, Mateus, Miguel, Pietro e Antônio) . 

A primeira reunião de pais foi um momento de acolhida ao novo espaço, ouvi-los e esclarecer dúvidas, fazer 

combinados, apresentação das novas professoras, rotina, momento de compartilhar saberes e experiências. 

Compareceram pais/responsáveis de todas as crianças da turma. 

Com relação às expectativas das famílias ao trabalho da DEdIC e ao trabalho com a criança, o retorno foi muito 

positivo, as famílias no geral escreveram que esperam que a DEdIC continue trabalhando com a qualidade que já possui, 

apenas aprimorando com relações democráticas e harmoniosas. As famílias no geral escreveram sobre as expectativas 

no momento de adaptação das crianças, aquisição da linguagem oral. Que se desenvolvam bem com relações 

harmoniosas e socialização. 

A escolha do nome da turma se deu através da observação das professoras em relação ao que chamava mais 

atenção do grupo, aquilo que despertava mais interesse e trazia mais alegria para as crianças. Após observação, as 

professoras sugeriram alguns nomes, que foram votados pelas famílias, os nomes sugeridos foram: sítio, batuque, bola 

e balão. O nome escolhido com 70% foi “TURMA DO BATUQUE”, e já se reconhecem como pertencentes da turma 

quando as professoras chamam. 

No período da adaptação a preocupação das professoras foi com o acolhimento das crianças e conhecer as 

especificidades de cada um, para que se sentissem bem ao novo espaço e se adaptassem com a nova rotina.   Este período 

se deu de forma gradual, o fato de algumas já conhecerem o espaço e algumas crianças da turma ajudou bastante. Aos 

poucos também foram se aproximando das professoras, sentindo segurança com as mesmas, felizmente de forma rápida. 
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A entrada no geral é tranquila, alguns se despedem dos familiares um pouco mais chorosos, mas logo se 

acalmam e passam a  interagir com colegas e professoras, explorando o ambiente e materiais oferecidos, a sala está 

sempre preparada para recebe-los de forma aconchegante.   

As crianças brincam bem juntas, acontecem momentos mais intensos na disputa de um brinquedo, mas nada 

que fuja do esperado para a idade, algumas crianças costumam utilizar as mãozinhas empurrando ou puxando o cabelo 

às vezes sem motivo, estamos conversando sempre, entendem bem quando falamos.  

Gostam muito de cantar e já estamos conseguindo fazer a roda, onde cantamos várias musicas e conversamos 

sobre o que acontecerá no dia, fazendo também os combinados, como quando vamos ao CECI Integral, a importância 

de andar próximo as professoras, de mãos dadas com os colegas, na calçada; enfim, combinados feitos de acordo com 

a vivência oferecida, e tem dado resultado positivo, na roda também começaram a participar e solicitar a música que 

mais gostam “TRÁ LÁ LÁ” gostam muito de músicas com gestos, instrumentos musicais, principalmente os de batucar, 

dançam e estão começando cantar, falando algumas palavras. 

Gostam muito de vivências com tintas e bolas, explorar, e a maioria tem muita habilidade motora, gostando de 

subir e descer, explorar todo espaço com destreza, são apaixonados pela piscina de bolinha da sala cri–cri. Na biblioteca 

estão começando a ficar mais atentos a história, gostam muito de manipular os livros. Vivências com músicas e tecidos 

agrada muito a turma, onde se tocam, brincam de achar e manipular diferentes materiais, quando oferecemos vivências 

com tintas o corpinho vira sempre um belo mural a ser explorado. 

Segundo Felipe (2001) as teorias sócio interacionistas concebem o desenvolvimento infantil como um processo 

dinâmico, pois as crianças não são passivas, meras receptoras das informações que estão a sua volta. Através do contato 

com seu próprio corpo, com as coisas do seu ambiente bem como através da interação com outras crianças e adultos, as 

crianças vão desenvolvendo a capacidade afetiva, a sensibilidade e a autoestima, o raciocínio, o pensamento e a 

linguagem. 

Com relação a alimentação, em geral comem o que é oferecido, apenas duas crianças que ficamos mais 

preocupadas, Alice na hora do jantar come apenas o arroz e o feijão em pequena quantidade. Giovana dificilmente se 

alimenta. No início de março que começou a aceitar alguns alimentos, dificilmente acompanha a rotina com o grupo, 

temos que sempre lembra-la que estamos na hora de se alimentar para que consiga se concentrar mais, começou a aceitar 

o arroz, banana, creme de abacate em pequeníssimas porções e não com frequência, gosta muito de liquido, estamos 

sempre relatando aos pais e trabalhando para que melhore a aceitação. 

Procuramos explorar todos os espaços da creche, dar condições para que consigam fazer alguns processos com 

autonomia, começar a cuidar de seus pertences como tirar e guardar sapatos, guardar lençol, chupeta, pegar a roupa, 

enfim, tarefas que já conseguem fazer de acordo com a idade. 

Uma vez na semana vamos ao CECI Integral, cada dia propomos vivências diferentes nos espaços disponíveis. 

Oportunizando situações de aprendizagem que faça com que se reconheçam enquanto pessoa, de direitos, deveres e 

saberes, se reconheçam também enquanto grupo, estão percebendo a importância de estarem sempre juntos.  Explorar 

novos parques e espaços está trazendo aos pequenos muita alegria e satisfação. Aliás, diversão é o que não falta pra esta 

turma. 
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O objetivo das professoras neste primeiro momento é escutar e observar as ações das crianças, estar atentas 

aquilo que desperta mais interesse da turma e oferecer diferentes situações de aprendizagem dentro deste amplo espaço 

que a DEdIC oferece.  

 

2. Objetivos  

 

● Proporcionar vivências que despertem a curiosidade, autonomia, construção de identidade e pertencimento nas 

crianças. 

● Promover o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, 

corporais que possibilitem movimentação ampla e respeito ao próximo.  

Objetivos específicos: 

● Ter acesso ao conhecimento sobre o mundo natural, a partir de sua curiosidade e através das brincadeiras e 

práticas sociais vivenciadas; 

● Desenvolver uma postura de respeito frente às situações e acontecimentos no dia a dia; 

● Explorar e identificar elementos da música para se expressar, 

● Explorar diferentes materiais e instrumentos musicais 

● Proporcionar novos conhecimentos e vivências. 

 

 

3. Programa/Conteúdo/Dimensões a Serem Trabalhadas/ Concepção de Educação e de Criança/Fundamentação 

da Proposta de Trabalho  

- Cronograma do Programa 

O Que pretendem oportunizar como vivência? 

Como? 

Elaborar um programa “geral”. As descrições das atividades podem ser feitas no “semanário”. 

 

Período Descrição 

Fevereiro a Julho   

Agosto a Dezembro  

 

4. Metodologia 

 
Segundo Campos, 2000 a Educação Musical começa aos primeiros contatos do bebê com sua mãe, nos seus 

impulsos de comunicação expressiva, que é seu balbuciar, e nos primeiros contatos com os sons que o rodeiam, 

relacionando com o projeto da “Turma do Batuque”, daremos mais enfoque as vivências com instrumentos musicais, 

sons e rítmica a fim de ampliar o conhecimento já adquirido pela criança. 

Exploraremos as salas ambientes, já definidas pela gestão os dias a serem visitados, organização esta necessária 

para que todas as turmas da creche possam utilizar. 

 As vivências com enfoque na área musical, não se dará apenas na sala programada, levando em consideração 

que a música faz parte de toda a rotina na creche, procuramos fazer com que a criança não relacione a música apenas 

como instrumento que determina a ação/ rotina do grupo, como hora do lanche, lavagem de mãos, roda, mas sim que 

ela transcenda, consiga perceber/distinguir diferentes sons e ritmos no seu dia a dia. Manipulando diferentes materiais. 
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Gordon (2003) frisa a importância de iniciar uma orientação musical já na primeira infância, desde o 

nascimento. Ele afirma que, se os adultos dedicarem o tempo necessário para o desenvolvimento musical das crianças 

pequenas, elas se sentirão confortáveis com uma grande variedade de estilos musicais, e desenvolverão atitudes positivas 

que persistirão por toda a vida. 

 Nas salas ambientes, como biblioteca, jardim ou pátio do prodecad, além da exploração do espaço, oportunizar 

momentos de contação de história, com ou sem fantoches, manipulação de livros além de trabalhar o cuidado que 

devemos ter com os mesmos. 

As vivências com tintas se dão em diferentes momentos e espaços, são oferecidas também nas visitas ao CECI 

Integral, onde o espaço é mais amplo e eles se sentem muito bem. 

 

 

5. Processo de Acompanhamento e Avaliação 

 

A avaliação do processo se dará por meio de fotos e filmagem, além de registro escrito no caderno das professoras, que 

possuem um caderno de registro da turma. 

 

 

 

 

6. Recursos Materiais 

Tintas, instrumentos musicais, materiais recicláveis, tecidos, papéis de diversos tamanhos, cores e texturas, rolinhos, 

pinceis, buchas, escova de dente, brinquedos, borrifadores, bolas, massinhas, entre outros. 

 

7. Referências Bibliográficas Utilizadas 

FELIPE. Jane. O Desenvolvimento Infantil na Perspectiva Sociointeracionalista:Piaget, Vygotsky, Wallon. In: 

CRAIDY, Carmem Maria, KAERCHER, Gladis Elise P.da Silva. Educação Infantil: pra que te quero? Porto Alegre, 

2001. (p.27-37). 

CAMPOS, Moema Craveiro. A Educação Musical e o Novo Paradigma. Rio de Janeiro: Enelivros, 2000. 

GORDON, Edwin E. Teoria de Aprendizagem Musical – Competências, Conteúdos e Padrões. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2000. 
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Plano de Trabalho Anual – 2018 

 

 

 

Professora: Sabrina Reis Souza Costa 

Matrícula 288550 

Mini Currículo 

Graduação em pedagogia pela Universidade 

Paulista UNIP conclusão em 2003, Pós graduação 

em Neuropsicopedagogia pela UNIASSELVI. 

Professora de educação básica na UNICAMP- 

Universidade estadual de Campinas desde 2005  

Email: Sabrina.reis@live.com 

Celular: 19 981273133 

 

 

Professora: Suellen Irene Pereira Pierri 

Matrícula: 288412 

Mini Currículo 

Graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual de Campinas 

(20120, Especialista em Educação pela mesma Universidade 

(2017). Atualmente, faz mestrado em Linguagem, Educação e 

Psicologia na Universidade de São Paulo, sob orientação da Profª. 

Dra. Tizuko Morchida Kishimoto. Professora de Educação Básica 

desde 2001, atua nas creches da Universidade Estadual de 

Campinas desde 2005. 

Email: suellen@unicamp.br 

Celular: 19 982719633 

  

(   ) Integral    ( X  ) Parcial   (   ) Berçário Integral   (   ) Prodecad    (   ) Integral FOP 

Convivência:  II - A     

Horário de Atendimento:13:00 as 19:15 

Sala: Convivência II - A 

1.Caracterização da Turma 

Dados de Informação Geral (nome, idade). 

 

Turma dos Brinquedos 

A Turma é composta por 12 crianças de 24 meses completos ( entre 2 anos e dois anos e meio) 

 

Sobre as expectativas das famílias (registro com base no diálogo da reunião de boas-vindas) 

As expectativas, em geral, nos demonstraram o desejo de que as crianças possam se desenvolver com plenitude 

no decorrer desse ano, que aprendam a conviver em grupo, respeitem os amigos,  que sejam felizes durante o período 

em que estiverem conosco e tenham boas memórias do que foi vivido aqui. 

 

Breve descrição dos saberes e conhecimentos dos bebês e crianças com base no período inicial de “adaptação” 

(por eixos, a serem elencados pela convivência. Por exemplo: socialização, sono, alimentação, algumas vivências 

já realizadas em que puderam observar o interesse e curiosidade das crianças (jogos e brincadeiras, 
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musicalização, oralidade, artes plásticas, corpo, movimento – práticas corporais, meio ambiente, linguagem 

matemática, oficinas, entre outros). 

O processo de acolhimento das crianças foi relativamente tranquilo, entendendo que a maioria das crianças 

desta turma já frequentava a creche no ano de 2017. Além disso, foi feita uma fusão de duas turmas do ano passado, 

sendo que as atuais professoras foram, cada uma, responsáveis por essas turmas em 2017. 

Por meio de reunião feita junto às famílias antes de iniciarmos o ano, nos foi possível conversar um pouco 

com esses pais e mães, nos apresentarmos e trocarmos expectativas e ideias. Percebemos que, dessa forma, eles se 

sentiram mais seguros e confiantes no trabalho a ser realizado, facilitando assim o ingresso das crianças. 

Também no decorrer dessa reunião, pensamos juntos em qual seria um nome que pudesse ir ao encontro do 

que conhecíamos das crianças, após alguma conversa, foi sugerido “Turmas dos Brinquedos” e, por todos mostrarem 

apreço, aceitamos de bom grado e esse é o atual nome da turma. 

Desde fevereiro, fazemos o trabalho de acolhimento e observação das crianças priorizando as vivências em 

que se exige um tempo mais curto de atenção dos pequenos, com trocas relevantes de espaço e materiais a partir da 

análise das situações e crianças individualmente, nos dando oportunidade de observarmos interesses e desinteresses 

que iam surgindo. 

Por estarmos no verão, fizemos diversas atividades com água, massinhas, bolinhas de sabão, pintura com tinta 

guache, bolas coloridas e, em paralelo, demos início a um trabalho junto ao senhor Sebastião (jardineiro) para enfeitar 

o jardim da creche, no qual as crianças participaram de plantações de flores, montagem do cantinho da areia, cantinho 

sensorial entre outras atividades,  o que nos propiciou momentos lúdicos e de grande interação entre as professoras e 

as crianças e entre elas e seus pares. Cabe mencionar que pretendemos que esse projeto de pertencimento e estética do 

jardim perdure por todo o ano, levando em conta o interesse dos pequenos pelo tema. 

As crianças da turma têm uma característica de dinamismo, a qual pode ser observada a partir das inúmeras 

conversas e discussões entre elas no dia a dia. Em muitos momentos da rotina elas discutem por algo e, por se 

interessarem por muitas coisas ao mesmo tempo - característica típica da idade - acabam por travar discussões entre 

elas, as quais, por vezes, terminam em choro, empurrões e desavenças em que as professoras devem intervir. 

Quando esses desentendimentos acontecem, as professoras tendem a conversar com as crianças em questão, 

pedindo que expliquem o ocorrido e, se necessário, se desculparem, incitando o carinho e respeito mútuo entre os 

pequenos, não importando o tamanho da diversidade. Muitas vezes fazemos conversas coletivas, tratando sobre os 

assuntos que reparamos merecer destaque por meio das observações e acontecimentos do dia. 

Ainda há muito que se trabalhar nesse aspecto, porém, já nos é possível notar que, a partir dessa nossa atitude, 

pouco a pouco, as crianças estão conseguindo se comunicar melhor e com mais tranquilidade, permitindo que seu dia 

a dia transcorra com menos conflito e mais interação. 

 

2. Objetivos 

Com base nas observações realizadas durante o período de adaptação, bem 

como nos documentos que subsidiam as propostas da Educação Infantil, elaborar 

os objetivos gerais e específicos do projeto. Proposta: construir esta etapa em RPC. 
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Gerais (do ano) 

Como dita as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (2013), os 

quais seguimos, tanto profissional quanto institucionalmente (vide Projeto 

Político Pedagógico da Dedic), os objetivos gerais da educação básica seriam: 

 

 

                                        Art. 22. [...] o desenvolvimento integral da criança, em seus 

aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual, social, complementando a ação da família 

e da comunidade. § 1º As crianças provêm de diferentes e singulares contextos 

socioculturais, socioeconômicos 70 e étnicos, por isso devem ter a oportunidade de ser 

acolhidas e respeitadas pela escola e pelos profissionais da educação, com base nos 

princípios da individualidade, igualdade, liberdade, diversidade e pluralidade. § 2º Para as 

crianças, independentemente das diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais, 

linguísticas, étnico-raciais, socioeconômicas, de origem, de religião, entre outras, as 

relações sociais e intersubjetivas no espaço escolar requerem a atenção intensiva dos 

profissionais da educação, durante o tempo de desenvolvimento das atividades que lhes 

são peculiares, pois este é o momento em que a curiosidade deve ser estimulada, a partir 

da brincadeira orientada pelos profissionais da educação. § 3º Os vínculos de família, dos 

laços de solidariedade humana e do respeito mútuo em que se assenta a vida social devem 

iniciar-se na Educação Infantil e sua intensificação deve ocorrer ao longo da Educação 

Básica. [...] (2013, p. 69-70) 

 

Para além dessa explanação, pode-se acrescentar o fato de trabalharmos sempre no intuito de permitir às 

crianças ‘serem’, ou seja, agir por si e em conformidade com o bem estar próprio, porém no entendimento de que estão 

em contexto coletivo, pois educamos para a vida em sociedade, onde o eu é tão importante quanto o nós. 

 

Específicos (dos dois semestres) 

Como objetivos específicos, e em consonância com o que observamos da turma no início do semestre, 

trabalhamos no intuito de que as crianças se entendessem enquanto grupo, compreendendo seu papel naquele lugar, 

espaço e tempo com aquelas pessoas, pois algo que nos chamou atenção foi a constância de conflitos entre as crianças 

no decorrer de seu dia na creche. Estabelecer momentos de entendimento e noções de pertencimento foi o objetivo 

principal no primeiro momento do semestre. 

Além disso, tínhamos – e temos, já que pretendemos trabalhar sob essa perspectiva durante todo o ano sob os 

mais diversos prismas – o trabalho com o projeto intitulado: “Brinquedos e Brincadeiras”, que nos permitiu, através do 

lúdico, tratar sobre as questões mais imediatas de cada criança e do grupo, se mostrando um tema bastante abrangente 

e significativo para nossa turma, que acabou por se chamar Turma dos Brinquedos como um incentivo a essa ludicidade 

do brincar que é ensinado à criança (BROUGÈRE, 1998) que tão facilmente o apreende. 

Assim sendo, a proposta foi explorar, em um primeiro momento, o brinquedo como agente educador, 

utilizando a materialidade como algo a ser explorado e entendido conjuntamente, visando uma aproximação entre as 

crianças para, em um segundo momento, com elas já se entendendo enquanto grupo que vive junto em um determinado 

contexto, passarmos para as brincadeiras propriamente ditas - por brincadeiras entende-se aqui as proposições das 

professoras, dado que o brincar acontece todo dia e todo momento, estamos tratando sobre sua sistematização em um 

projeto - permitindo às crianças explorarem e imaginarem outras realidades a partir de propostas que privilegiem o jogo 
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livre, estipulação de regras de acordo com os quereres e possibilidades das crianças, a troca de papéis e um lúdico que 

agora mudou, aparece sob a perspectiva de uma criança que já começa a operar no simbólico, na tentativa de 

compreender a si, o mundo e ao outro a partir do jogo, cabendo a nós oportunizar vivências que extrapolem as 

pOssibilidades das crianças permitindo a elas atuarem na Zona de Desenvolvimento Iminente (VIGOTSKI apud 

PRESTES, 2012) partindo do que elas mais gostam e da forma que mais aprendem: brincando. 

 

3. Programa/Conteúdo/Dimensões a Serem Trabalhadas/ Concepção de Educação e de Criança/Fundamentação 

da Proposta de Trabalho 

 

Como nosso trabalho se pauta na identificação da criança com a brincadeira, cabe explanar teoricamente as 

concepções de brincar/brinquedo/brincadeira que norteiam nosso trabalho. 

De acordo com Laevers (2014), é na brincadeira que as crianças encontram o envolvimento. Quando brincam, 

elas mostram sinais de satisfação, expressam sentimentos positivos, há um prazer explícito e implícito nas coisas que 

fazem e nas quais se envolvem, ou seja, demonstram bem estar. 

Desta forma, se faz importante tratar sobre o conceito de brincar que será utilizado neste projeto com as 

crianças que, resumidamente, se baseia na ideia de Brougére (1998) que a entende como “uma atividade dotada de uma 

significação social precisa que, como outras, necessita de aprendizagem” (p. 19). Sendo assim, e entendendo a criança 

como ser histórico e social, pode-se afirmar que a criança apreende o brincar a partir das relações estabelecidas com as 

pessoas à sua volta desde o momento em que nasce e entra em contato com o mundo e com o outro. 

Brougére (1998) escreve que o bebê começa a se inserir no jogo em seu primeiro contato com a mãe, primeiro 

como brinquedo e depois como parceiro, então, inicia-se sua compreensão do mundo a partir do brincar em experiências 

não apenas reproduzidas, mas “recriadas a partir do que a criança traz de novo, com o seu poder de imaginar, criar, 

reinventar e produzir cultura.” (BORBA, 2006, p. 34) 

A brincadeira é a primeira possibilidade de ação da criança numa esfera cognitiva que lhe permite ultrapassar 

a dimensão perceptiva motora do comportamento. O brinquedo concede as estruturas básicas necessárias para as 

mudanças das necessidades e da consciência infantil, vivenciando uma experiência, no ato de brincar, como se fosse 

bem maior do que realmente é. 

 

A infância é, consequentemente, um momento de apropriação de imagens e de 

representações diversas que transitam por diferentes canais. As suas fontes são muitas. O 

brinquedo é, com suas especificidades, uma dessas fontes. Se ele traz para a criança um 

suporte de ação, de manipulação, de conduta lúdica, traz-lhe, também, formas e imagens, 

símbolos para serem manipulados (BROUGÉRE, 2001 p. 40 e 41). 

 

Para Vigotski (1989), a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento do educando, ou seja, a memória, a 

atenção, percepção e o raciocínio lógico, o brinquedo, então, é uma ferramenta extremamente importante para o 

processo de ensino aprendizagem, uma vez que, por meio deste, é possível levar a criança a novos conhecimentos. 
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                                     Na abordagem histórico-cultural de Vigotsky, o brinquedo 

(fazendo referência ao ato de brincar) não é só uma atividade que dá prazer à criança, pois 

muitas outras atividades também o proporcionam e não são consideradas brinquedo. 

Também não é o fato de existir prazer em certa atividade que vai determiná-la como jogo. 

Entre as características do brinquedo, segundo o autor, está a satisfação de necessidades 

com a realização de desejos que não poderiam ser imediatamente satisfeitos, pois o 

brinquedo seria um mundo ilusório, onde qualquer desejo pode ser realizado. A situação 

imaginária, assim como as regras, é característica sempre presente no brinquedo. 

(NAVARRO; PROSDÒCIMO, 2012, p. 636) 

 

No brincar, as crianças têm a possibilidade de adentrar em mundos que, fora da brincadeira, talvez não lhes 

fosse possível. É, então, característica do brincar, explorar novas possibilidades, ser outras pessoas, experimentar 

situações fora de sua zona de conforto, enfim, fazer coisas que o sujeito deseja, ou quer compreender melhor, de uma 

maneira confortável e lúdica. 

A promoção de atividades que favoreçam o envolvimento da criança em brincadeiras, principalmente aquelas 

que promovem a criação de situações imaginárias, tem nítida função pedagógica. A escola e, particularmente, a creche, 

pode se utilizar deliberadamente desse tipo de situação para atuar no processo de desenvolvimento das crianças. 

(VIGOTSKI apud OLIVEIRA, 2004, 67). 

O brincar sempre fez parte do cotidiano infantil, mas nem sempre lhe foi dada a devida importância. Durante 

muito tempo o brinquedo era visto apenas como uma forma de dar prazer às crianças, e era apenas com esse intuito que 

pais e escolas incentivavam as crianças a brincar. No entanto, hoje, pesquisas e estudos comprovam que definir o 

brinquedo como uma atividade apenas prazerosa não é correto2. 

O ato de brincar não é somente “o brincar por brincar”, mas sim o que ela representa para quem brinca. 

Kishimoto (2002) lembra que o brincar era considerada uma atividade oposta ao que é sério, isto é, a brincadeira não 

era vista como uma prática que proporcionava às crianças um repertório de informações e experiências. Porém, o brincar 

está em uma dimensão valorizada no desenvolvimento do aprender, abrangendo crianças e adultos, elevando-os a 

patamares ainda maiores pelo brincar e representando a necessidade de conhecer, construir e de descontrair, em um 

mundo real ou simbólico cheio de momentos maravilhosos que só acontece através do brincar.  

Para Huizinga (1999), o jogo, o brincar, deve ter caráter de liberdade para as crianças irem muito além das 

suas fantasias, deve ser uma atividade voluntária que quando imposta deixa de ser uma brincadeira ou um jogo. É na 

brincadeira que as crianças aprendem como os outros pensam e agem, descobrindo assim uma forma mais rápida para 

a troca de ideias e o respeito pelo outro. Enquanto aprendem brincando também ensinam algo de sua vivência, 

resultando na interação do aprender e ensinar e dividir com os outros.  

Nas palavras de Brougère: 

 

[...] brinquedo é aquilo que é utilizado como suporte numa brincadeira; pode ser um objeto 

manufaturado, um objeto fabricado por aquele que brinca, uma sucata, efêmera, que só 

 
2 Sobre o assunto, ver:  

file:///C:/Users/Suellen/Downloads/brinquedosebrincadeiras.pdf; http://www.scielo.br/pdf/paideia/v16n34/v16n34a05.pdf, Rev. 

Bras. Ciênc. Esporte, Florianópolis, v. 34, n. 3, p. 633-648, jul./set. 2012,  

http://www.ufrrj.br/graduacao/prodocencia/publicacoes/desafios-

cotidianos/arquivos/integra/integra_SILVA%20e%20SANTOS.pdf, http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/cp/arquivos/742.pdf 

about:blank
http://www.scielo.br/pdf/paideia/v16n34/v16n34a05.pdf
http://www.ufrrj.br/graduacao/prodocencia/publicacoes/desafios-cotidianos/arquivos/integra/integra_SILVA%20e%20SANTOS.pdf
http://www.ufrrj.br/graduacao/prodocencia/publicacoes/desafios-cotidianos/arquivos/integra/integra_SILVA%20e%20SANTOS.pdf
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tenha valor para o tempo da brincadeira, um objeto adaptado. Tudo, nesse sentido, pode se 

tornar um brinquedo e o sentido de objeto lúdico só lhe é dado por aquele que brinca 

enquanto a brincadeira perdura (2001, p. 62). 

 

O brinquedo facilita a apreensão da realidade e é muito mais um processo do que um produto. Exige 

movimentação física, envolvimento emocional, além do desafio mental que provoca. O brinquedo possibilita a 

emergência de comportamentos espontâneos e improvisados, ele é a essência da infância, veículo do crescimento, um 

meio extremamente natural que possibilita à criança explorar seu mundo, possibilitando as descobertas, o entendimento, 

conhecer os seus sentimentos, suas ideias e sua forma de reação (OLIVEIRA,1993).  

A importância do brinquedo não deve ser ignorada, ao contrário, a criança precisa se sentir livre para criar suas 

brincadeiras ao mesmo tempo em que é desenvolvida sua interação social.  

 

Numa situação imaginária com a brincadeira de faz de conta [...] a criança é levada a agir 

num mundo imaginário (o ônibus que ela está dirigindo na brincadeira, por exemplo) em 

que a situação é definida pelo significado estabelecido pela brincadeira (o ônibus, o 

motorista, o passageiro etc) e não pelos elementos reais concretamente presentes (as 

cadeiras da sala onde está brincando de ônibus, as bonecas etc). [...] 

Mas além de ser uma situação imaginária, o brinquedo é também uma atividade regida por 

regras. Mesmo no universo de faz de conta, há regras que devem ser seguidas (idem, 

ibidem, p.67).   

 

Sendo assim, as brincadeiras possibilitam a compreensão da realidade por meio da representação simbólica do 

ato de brincar. A criança imagina situações, cria, inventa, porém, todas as suas criações possuem base em sua realidade, 

ou seja, em algo conhecido. 

Segundo Leontiev (1988), para a criança “a brincadeira (...) não é instintiva, mas precisamente humana, 

atividade objetiva, que, por construir a base da percepção que a criança tem do mundo dos objetos humanos, determina 

o conteúdo de suas brincadeiras.” (p.120). Então, a criança cria suas próprias regras para a brincadeira, elas se 

organizam para a atividade de maneira intensa e dedicada, passam mais tempo organizando e montando a brincadeira 

do que propriamente brincando.  

O professor de educação infantil que assume a concepção de criança que tem saberes, é  curiosa e investigadora 

deve estar atento a essas brincadeiras e a essas maneiras de as crianças montarem, recriarem e compreenderem o mundo 

através do brincar. É através de observações das brincadeiras livres que se faz  o planejamento e  se organiza o currículo 

com intencionalidade, ou seja, baseados naqueles saberes que as crianças já têm e naqueles que elas almejam. 

Desta forma, podemos concluir que o brinquedo tem grande influência no desenvolvimento das crianças, já 

que essa atividade possibilita uma bagagem cultural que resultará na formação do futuro adulto. Sendo assim, é 

fundamental e insubstituível a mediação do professor. Ele é capaz de proporcionar a dimensão pedagógica e significado 

ao brinquedo ao propor situações  que garantam o envolvimento das crianças e seu bem estar na creche, possibilitando, 

desta forma, que elas cresçam compreendendo e ressignificando a cultura em que estão imersas e o mundo em que 

vivem e atuem como cidadãos plenos de seus direitos e deveres sociais. 
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Este projeto e tudo que ele representa expressa nosso trabalho com as crianças da Turma dos Brinquedos neste 

ano de 2018, partindo de larga e atenta observação dos pequenos em seu início na turma, levando em consideração o 

fato de que parte das crianças ficaram com uma professora em 2017 e outra parte com a outra, culminando em uma 

junção de saberes da dupla de educadoras de longa data das crianças, o que acentua as possibilidades de um trabalho 

sério e compatível com o respeito aos quereres e saberes dos pequenos e às suas inúmeras possibilidades dentro da 

proposta de um brincar livre e vasto de aprendizagens. 

 

- Cronograma do Programa 

 

O Que pretendem oportunizar como vivência? 

Como? 

Elaborar um programa “geral”. As descrições das atividades podem ser feitas no “semanário”. 

 

Período Descrição 

Fevereiro a Julho Como explicitado nos objetivos, no primeiro semestre 

tratamos de propor vivências que privilegiaram o 

entendimento dos pequenos enquanto grupo e como 

pertencentes a um espaço e tempo, nos utilizando da 

materialidade dos brinquedos para tanto.  

Entendemos aqui o brinquedo como “agente educador”, 

ou seja, a partir de uma sequencia de possibilidades com 

o brinquedo e o brincar com os materiais, as crianças eram 

incentivadas a conversar entre elas, reconhecer os espaços 

que transitavam, cuidar daquilo que é seu e também do 

outro, terem noção de público, se entenderem como 

inseridas em um grupo, respeitarem o tempo do outro, 

compreenderem o ciclo da vida em sociedade. Tudo isso 

foi possível através do incentivo à troca dos materiais 

entre as crianças, seu empréstimo, a possibilidade de 

escolher com o que e com quem brincar, permitir a eles 

se frustrarem com a “perda” do material pelo outro, na 

tentativa de incentivar o debate e a troca, assim como a 

paciência e o entendimento do que é repartir, dar e 

receber. 

Resumidamente, nosso primeiro semestre foi, como 

também explicitamos nos objetivos e base teórica, 

voltado a minimizar conflitos - mesmo que 

compreendendo-os como parte do desenvolvimento da 

criança e típico da faixa etária - com o intuito de educar 

para a vida em sociedade desde a mais tenra idade e da 

forma mais natural e lúdica possível. 

Agosto a Dezembro Nosso segundo semestre ainda está sendo organizado e as 

propostas estão criando formas.  

Nos utilizaremos da mesma base teórica do primeiro 

semestre, dando continuidade ao Projeto “Brinquedos e 

Brincadeiras”, com ênfase às brincadeiras que exijam um 

trabalho em grupo, garantindo que todas as questões 

trabalhadas no primeiro semestre se efetivem 

diariamente.  

Teremos propostas de resgate às brincadeiras 

tradicionais, convite a pessoas de fora para ensinar 

brincadeiras para o grupo, jogos cooperativos e 
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colaborativos, possibilidades de jogos simbólicos a partir 

de materiais não estruturados, entre outras vivências de 

mesma ordem, maximizando o desenvolvimento dos 

processos superiores de aprendizagem (VIGOTSKI, 

1989) assim como ampliando as possibilidades de 

vivência em grupo, respeito mútuo e vida harmoniosa e 

respeitosa em sociedade. 

 

4. Metodologia 

Como – em termos conceituais 

Como – em termos de estratégias, procedimentos, ferramentas e instrumentos a serem 

utilizados 

·    Valorização da leitura como fonte de prazer e entretenimento através da contação de histórias com 

livros, fantoches e teatro com personagens; 

·         Pesquisa com as famílias sobre brincadeiras antigas; 

·          Passeio ao “Parque dos Dinossauros”; 

·        Dia do brinquedo - as crianças trarão brinquedos de casa para brincar junto com os colegas, 

aprender a compartilhar; 

·           Brincadeiras como amarelinha, batata quente, roda roda; 

·         Confecção de jogos de memória, peteca, dominó com materiais reciclados e alguns utilizados 

da creche; 

·             Brincadeira com carrinho de rolemã junto ao Professor Reinaldo; 

 “Acampadentro” faremos uma grande cabana dentro da nossa sala com TNTs coloridos  e colchonetes espalhados pelo 

chão; 

 Pista de carrinhos e carrinhos feitos com caixas de papelão; 

Festa do Pijama, uma festa com músicas e um lanche diferenciado, vamos convidar  outras Turmas do módulo para 

participar da festa - a regra é todas as crianças deverão vir vestidas com pijama. 

 

5. Processo de Acompanhamento e Avaliação 

Qual ou quais instrumentos serão utilizados para registro e acompanhamento? 

Como tais instrumentos subsidiarão a elaboração de documentação pedagógica e produção de conhecimento dos 

profissionais? 

 

Como método de avaliação, para além de observação atenta das crianças durante seu tempo na creche, temos 

o costume de fazer anotações pontuais sobre narrativas ou acontecimentos que mais nos chama atenção e que revele 

uma nova aprendizagem, um caminho de desenvolvimento ou que mostre algum comportamento interessante, para 

posteriormente utilizarmos em relatório, propostas de outras vivências e ampliação do projeto. 
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6. Recursos Materiais 

 

TNTs coloridos 3 metros para montar as cabanas 

Milho de pipoca e pão de queijo para a festa do pijama 
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Plano de Trabalho Anual – 2018 

PROJETO: IDENTIDADE DA TURMA DO DINOSSAURO 

 
Inclusão de foto (pequena do rosto de cada professora) 
 

 
 
Professora: Rosineide Santos da Silva – matricula: 286341 
Mini Currículo: Professora de educação infantil, atua na Dedic 
desde abril de 2004, formação em pedagogia pela  Universidade 
Estadual de Campinas (2007), especialização latu sensu em 
Educação Infantil  pela  Unisal, campus São José-Campinas em  
2013, apresentou trabalhos nos eventos da instituição, em 
congressos no Brasil e fora dele  relacionados as temáticas:  creches, 
formação de professoras, registros e práticas  na educação infantil. 
Email:rosansi76@yahoo.com.br,  rosineid@unicamp.br 
Celular: (19) 98134-0864 

 
Inclusão de foto (pequena do rosto de cada professora) 
 

 
 
Professora: Marineusa Barbosa Tossini – matrícula: 286631 
Mini Currículo: Professora de educação infantil, atua na Dedic desde 
agosto de 2001, formação em pedagogia pela Universidade São Marcos 
de Paulínia (2006), apresentou trabalhos nos eventos da instituição 
relacionados as temáticas:  creches e  práticas  na educação infantil. 
 Email:marineusa.tossini@hotmail.com, maritoss@unicamp.br 
Celular: (19)99777-4924 

  

(   ) Integral    ( x ) Parcial   (   ) Berçário Integral   (   ) Prodecad    (   ) Integral FOP 
Convivência:   2   Tarde  

Horário de Atendimento: 13:00 às 19:00 

Sala: 2 

 

 

1.Caracterização da Turma 
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Turma do Dinossauro 

Composta por um grupo com 11 crianças, na faixa etária dos 31 a 37 meses (fevereiro/2018) conforme tabela. 

Nome  Data de nascimento idade 

Agnes Lima Nascimento 26/04/2015 34 meses 

Ana Júlia Souza da Silva 12/06/2015 32 meses 

Augusto Cesar Lopes dos Santos 14/01/2015 37 meses 

Cauê Lotumolo Silva 05/01/2015 37 meses 

Estela de Lima Buosi Lopes 13/02/2015 36 meses 

Felipe Antoneli Fonseca* 19/04/2015 34 meses 

Felipe keiichi Shigeyosi Klink 27/04/2015 34 meses 

Gabriella Sales 02/06/2015 32 meses 

Ian Vilela da Silva 07/02/2015 36 meses 

Lourenzo Quesada Tiroleza 20/05/2015 33 meses 

Maria Sereia Heider Tojal 03/07/2015 31meses 

*No segundo semestre não contamos mais com o Felipe Antoneli Fonseca no grupo. 

 

A partir da escolha do nome para representar a turma (Dinossauro) passamos a planejar e organizar propostas de vivências pautadas 

na ampliação de saberes, informações e curiosidades sobre a vida dos dinossauros. 

O projeto Identidade da Turma do Dinossauro iniciou-se no mês de março e sua finalização foi pensada inicialmente para o final de 

junho, mas devido a uma situação de força maior, postergou-se para o mês de setembro.  

A documentação deste projeto e os demais que seguirão durante o ano se dará através de exposições temáticas, nos registros 

imagéticos (salvo em pendrive individual), na entrega do relatório individual da criança no final do ano e na devolutiva de todo o processo 

pedagógico na Reunião de Pais. 

 

2. Objetivos  

Gerais: Promover o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem 

a expressão da individualidade e respeito aos desejos da criança. 

Específicos: 
● Solicitar para a família imagens, pesquisas e participação ativa no projeto; 

● Escolher imagens que possam representar cada criança e professora na chamada da turma; 

● Oportunizar momentos de visualização das imagens de diferentes dinossauros; 

● Visualizar o “nascimento” de um dinossauro; 

● Conversar e debater com as crianças as seguintes questões: Como nasciam os dinossauros? O que os dinossauros comiam? Como 

era o seu habitat? Quais as diferenças entre os dinossauros? O que aconteceu com os dinossauros?  

● Nomear alguns dinossauros e observar as diferenças entre eles; 

● Oferecer propostas com argila, pintura, colagem e desenho (relacionados ao tema dos dinossauros); 
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● Ler e apresentar livros de literatura infantil com o tema dinossauro; 

● Oferecer propostas de jogos (quebra-cabeça, jogo da memória, peças de encaixe) com o tema dos dinossauros; 

● Preparar uma receita (momento culinária) com as crianças; 

● Organizar um mural da turma com as pesquisas, curiosidades e imagens que as famílias trouxeram; 

● Organizar exposições com informações sobre os dinossauros para a comunidade DEDIC; 

● Visitar locais ou exposições durante o ano que possibilitem a ampliação do repertório sobre a vida dos  dinossauros; 

 
3. Programa/Conteúdo/Dimensões a Serem Trabalhadas/ Concepção de Educação e de Criança/Fundamentação da Proposta de 
Trabalho  
 
 

O trabalho pedagógico pensado para o projeto pautar-se-á em oferecer vivências (coletivas e dirigidas) nos espaços internos e 

externos da creche e o uso das salas temáticas. A organização de todas as propostas estará visível para ciência e acompanhamento das 

famílias no semanário da turma, que ficará no trocador do módulo, próximo à sala. Cada vivência apresentará um objetivo, materiais e local. 

 

Período Descrição da vivência Objetivo da proposta Materiais Local 

 Brincar no jardim/sala 
com dinossauros de 
brinquedo. 

Favorecer coordenação motora ampla e 
brincadeiras com o outro nos espaços 
internos e externos da creche 

Dinossauros de 
brinquedo 

Jardim/ sala 

 Leitura de livros: 
“Gigantossauro”, “O 
que tem dentro do 
livro?” 

Concentração na narrativa de uma história 
contada, ampliação de um repertório de 
histórias infantis com a temática dos 
dinossauros. 

Livros Sala 

 Pintura vazada do 
dinossauro com tinta 
guache 

Concentração, coordenação motora fina, 
criatividade. 

Papel A3 branco, tinta 
guache, esponja, 
molde do dinossauro 

Sala 

 Colagem do 
dinossauro 

Favorecer coordenação motora fina, 
orientação espacial da folha e esquema 
corporal. 

Prato branco de 
papelão, tinta guache, 
cola, papel A3 
colorido, cola, olhos 
móveis. 

Sala/corredor 
do módulo 

      MARÇO Roda de conversa 
sobre os dinossauros 

Ampliar saberes sobre os dinossauros, 
exercício de escuta do outro. 

 Sala 

 Visualização das 
imagens e pesquisas 
sobre os dinossauros. 

Observação dos dinossauros e suas 
diferenças. 

Impressões que as 
famílias trouxeram. 

Sala 

 Organização do mural 
dos dinossauros 

Apresentação das imagens, pesquisas e 
curiosidades sobre os dinossauros para a 
comunidade. 

Papel kraft, cola, 
imagens diversas com 
as informações dos 
dinossauros. 

sala 

 Colagem coletiva do 
Estegossauro 

Favorecer contato com a cola e coordenação  
motora fina. 

Papel Kraft, cola, 
brochinhas, recortes 
de papel colorido nos 
formatos círculo e 
quadrado e nas cores 
verde e vermelho. 

Sala 

 Quebra-cabeça com 
peças que formam os 
dinossauros 

Exercitar a atenção e observação, favorecer 
coordenação  motora fina. 

Peças de quebra-
cabeça (tema 
dinossauro) 

Sala de jogos 
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 Roda de conversa 
sobre os dinossauros 

Ampliar saberes sobre os dinossauros, 
exercício de escuta do outro. 

 Sala 

ABRIL Congelando o 
dinossauro 

Observação da transformação dos estados 
da água (líquido e sólido) 

Dinossauros de 
brinquedo, bexigas e 
água. 

Sala e corredor 
da área 
externa. 

 Organização do mural 
dos dinossauros 

Apresentação das imagens, pesquisas e 
curiosidades sobre os dinossauros para a 
comunidade. 

Papel kraft, cola, 
imagens diversas com 
as informações dos 
dinossauros. 

Sala 

 Leitura de livros: “O 
cocô do dinossauro”,   “ 
O gigantossauro” 

Concentração na narrativa de uma história 
contada, ampliação de um repertório de 
histórias infantis com a temática dos 
dinossauros. 

livro Sala 

MAIO 
 

Roda de conversa 
sobre os dinossauros 

Ampliar saberes sobre os dinossauros, 
exercício de escuta do outro. 

 Sala 

 Organização do mural 
dos dinossauros 

Apresentação das imagens, pesquisas e 
curiosidades sobre os dinossauros para a 
comunidade. 

Papel kraft, cola, 
imagens diversas com 
as informações dos 
dinossauros. 

Sala 

 Leitura de livro infantil 
com o tema 
dinossauro- título a 
definir 

Concentração na narrativa de uma história 
contada, ampliação de um repertório de 
histórias infantis com a temática dos 
dinossauros. 

Livro (título a definir) Sala 

 Descongelamento do 
dinossauro 

Tatear a bexiga, sentir o peso e a 
temperatura, visualizar a mudança dos 
estados da água (sólida para o líquido). 

Bexiga, água e 
dinossauros de 
brinquedo. 

Parque 

 
 
 
 

Modelagem do vulcão 
com argila 

Favorecer coordenação motora fina e contato 
com diferentes materiais de modelagem. 

Argila, potes de yakult Sala, ateliê, 
corredor do 
módulo. 

AGOSTO Pintura da caixa de 
leite com tinta guache 
verde – construir o pé 
do dinossauro 

Favorecer coordenação motora fina. Caixa de leite vazia e 
limpa, tinta guache 
verde, rolo de pintura 

Corredor do 
módulo 

 Pintura com formato de 
pegadas do dinossauro 

Favorecer coordenação motora fina, aguçar a 
curiosidade, exercitar o equilíbrio corporal. 

Tinta guache, 
carimbos feitos com 
EVA, papel  kraft, 
velcro, placa resistente 
(madeira ou plástico). 

Corredor do 
módulo. 

 Leitura de livro com o 
tema Dinossauro (POP 
UP) 

Concentração na narrativa de uma história 
contada, ampliação de um repertório de 
histórias infantis com a temática dos 
dinossauros. 

Livro (título a definir) Sala 

 Jogo da memória do 
Dinossauro 

Reconhecimento das placas iguais, atenção, 
percepção espacial. 

Jogo da memória 
(tema dinossauro) 

Sala de jogos 

 Pintura com cola 
colorida (envelopes 
individuais) em molde 
de dinossauro. 

Favorecer coordenação motora fina e 
concentração. 

Cola colorida, molde 
de acetato ou material 
similar, esponjas. 

Corredor do 
módulo. 

 Experimento com o 
vulcão 

Observar o que acontece no interior de um 
vulcão. 

Argila, bicarbonato, 
vinagre, detergente e 
colorau (corante 
vermelho), pote de 
vidro ou plástico. 

Corredor do 
módulo ou sala 
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SETEMBRO Culinária Participar da preparação de biscoitos,  
nomear  e visualizar os ingredientes 
necessários para se fazer a massa. 

Farinha, maisena, 
manteiga, açúcar, 
fermento, leite, 
forminhas. 

 

 Baile dos dinossauros Socialização, interação, finalização do 
projeto. 

Pés dos dinossauros 
de caixa de leite, 
adereços (máscara), 
rádio com músicas. 

Sala 

 Visita a Exposição dos 
dinossauros 

Vivenciar novos espaços na Unicamp, 
experimentar transporte coletivo universitário, 
ampliar a linguagem oral e a observação 
sobre os dinossauros e o seu meio. 

Diversos Instituto de 
Geociências 
 
 

 Passeio ao T-REX 
PARK 

Vivenciar novos espaços na Unicamp, 
experimentar transporte coletivo universitário, 
ampliar a linguagem oral e a observação 
sobre os dinossauros e o seu meio. 

Diversos T-REX PARK 
no Shopping  
Dom Pedro. 

 Leitura de livro com o 
tema Dinossauro. 

Concentração na narrativa de uma história 
contada, ampliação de um repertório de 
histórias infantis com a temática dos 
dinossauros. 

Livro (título a definir) Sala 

 Construção de um 
quebra-cabeça 
individual 

Pintura livre com material a definir e recorte 
para  montagem de um quebra-cabeça. 

Contact, tinta a definir Corredor do 
módulo. 

 Pintura coletiva dos 
Dinossauros 
(Triceratopes, 
Pterodáctilo) 

Contato com tintas, texturas, pincéis e 
rolinhos. 

Tintas guaches, 
esponjas, pincéis, 
rolinhos de pintura, 
papel Paraná. 

Corredor do 
módulo. 

 
4. Metodologia 
 

Nos primeiros dias do mês de fevereiro, a proposta de trabalho das professoras pautava-se, principalmente, em oferecer momentos 

livres, de interação com seus coetâneos, de brincadeiras livres e dirigidas no coletivo ou em pequenos grupos como orienta os documentos 

“Manual Brinquedos e Brincadeiras de Creche (2012) e Diretrizes Pedagógicas da Dedic (2017)”. 

Com a definição do nome do grupo, passaremos a trabalhar com a construção de sua identidade e optamos pela Metodologia de 

projetos (op.cit, 2017) na educação infantil, que enfatiza a observação, a escuta, as sugestões e os saberes que as crianças nos apresentam 

no cotidiano e a partir desses elementos, organizaremos as propostas seguintes. 

 
5. Processo de Acompanhamento e Avaliação 
 

Optamos em documentar as propostas do Projeto Identidade da Turma do Dinossauro através do registro imagético, das vivências 

de artes relacionada ao tema do nome da turma e na organização de um mural com as imagens, pesquisas e curiosidades que as famílias 

trouxeram. No final do projeto, uma exposição da Turma será organizada para visualização da comunidade. 
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6. Recursos Materiais 
 

Para ampliar os saberes sobre a vida dos Dinossauros contamos com a participação ativa das famílias, dessa forma, solicitamos 

imagens diversas, pesquisas e informações para o debate em sala. Também utilizaremos como recurso pedagógico os livros de literatura 

infantil e planejaremos propostas de artes, na qual usufruiremos de materiais diversos (tintas guache, cola colorida, anelina, papel A3 branco, 

papéis coloridos, cola branca, recortes de diferentes formatos...). 

 

 Referências Bibliográficas 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Brinquedos e Brincadeiras de creches: manual de orientação 

pedagógica. Secretaria de Educação Básica. – Brasília: MEC, SEB, 2012. 

_______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Secretaria 

de Educação Básica. – Brasília: MEC, SEB, 2010. 

Divisão de Educação Infantil e Complementar da Unicamp. Diretrizes Pedagógicas da DEdIC. Campinas: Diretoria Geral de Recursos 

Humanos (DGRH), 2017.  

Plano de Trabalho Anual – 2018 

 
 
 

 
 
 
Professora: Ana Lúcia Pandolfi Caumo ( 286103) 
Possui graduação em Pedagogia pela Universidade 
Luterana do Brasil(2010) e pós graduada em 
Educação Infantil pela UNISAL (2013).Desde 2004 é 
Professora de Educação Básica da Universidade 
Estadual de Campinas. Atua no magistério desde 
1987. 
Email:calmo@unicamp.br 
Celular:19- 987327328 

 
 
 

 
 
 
 
Professora: Danielle A. E. Pereira ( 291694) 
Possui graduação em Pedagogia pela Universidade 
Católica de Campinas – PUCCAMP (1999) e pós 
graduada em Neuropsicopedagogia pela 
UNIASSELVI ( 2014). Desde 2007 é Professora de 
Educação Básica da Universidade Estadual de 
Campinas. Atua no magistério desde 1995. 
Email:daniales@g.unicamp.br 
Celular:19- 992007893 

  

(   ) Integral    ( X  ) Parcial   (   ) Berçário Integral   (   ) Prodecad    (   ) Integral FOP 
Convivência:      Conv. II B 

Horário de Atendimento: 13h00 ás 19h15 

Sala:  
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             A Turma do Circo é formada por crianças com 03anos e meio (36 meses completos). 

             Baseado nos registros e anseios das famílias que compõe a turma, apontamos que o trabalho 

a ser desenvolvido, deverá respeitar a individualidade de cada criança e seu tempo. 

             Espera-se que cada criança desenvolva a autonomia, o respeito mútuo, ampliando a 

linguagem e a coordenação motora fina, tendo a oportunidade de brincar, ouvir músicas, cantar, 

manipular livros, fazer associações e respeitar o mundo que a cerca. A criança investiga, age por 

meio de sua curiosidade e amplia seus conhecimentos de mundo através de várias vivências, sendo 

assim, partindo da observação de que crianças o tempo todo interagem com os objetos de maneira 

a conhecê-lo por meio de sua ação sobre os mesmos e analisando este grupo demonstra grande 

interesse e curiosidade pelos elementos que a cercam tanto no âmbito físico, bem como, no 

ambiental, pretende-se oportunizá-los o conhecimento e entendimento de conceitos científico. 

 Pretende-se durante este ano propiciar vivências que possibilitem realçar as finalidades da 

educação em ciências de base experimental, de forma a alimentar a curiosidade das crianças e 

estimular o seu desenvolvimento cognitivo emocional. Promovendo assim, o aprofundamento de 

conhecimentos científicos das crianças. Bem como, despertar a sua curiosidade, desenvolvendo o 

espírito investigativo, levando a fazer muitas perguntas e busca de respostas, criando hipóteses sobre 

as questões científicas que fazem parte do nosso cotidiano. 

                De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil:  

 

Desde muito pequenas, pela interação com o meio natural e 

social no qual vivem, as crianças aprendem sobre o mundo, 

fazendo perguntas e procurando respostas às suas indagações 

e questões. (Portal Ministério da Educação – Brasil – 

13/06/18) 

 

                Proporcionar a criança novas experiências através da exploração de diferentes materiais, 

brinquedos e brincadeiras; Fortalecer as relações entre seus pares (criança/criança, criança/adulto); 

ampliar e desenvolver a coordenação motora fina e o equilíbrio. 

                O período de aplicação deste projeto será anual, com início em Abril/18 e término em 

novembro/18. 

                 As crianças terão a oportunidade de explorar aspectos relacionados com os fenômenos 

de dissolução de diferentes substancias em água, da separação de misturas através da densidade, da 

flutuação de diferentes materiais e objetos, da conservação do volume em recipientes com formas 

diferentes, atividades exploratórias das características da luz, como, sua forma de propagação e a 

formação de diferentes tipos de sombras, além de distinguir diferentes materiais ,verificar o 

comportamento de materiais diversos perante imã, experimentar a capacidade de absorção de 

diferentes tipos de papel, vivenciar a transformação de ingredientes culinários nas suas mais 

variadas cores, formas e texturas, finalizando com a exploração de diversas características do seres 

vivos, permitindo fazer a distinção entre  fruto e legume, observar a germinação da semente, agrupar 

folhas, formar conjunto de animais e observar formigas. 

                 O trabalho será desenvolvido por meio das observações realizadas com as crianças, o que 

elas já sabem e o que podem vir aprender. Serão realizadas as adaptações necessárias para o 

exercício das atividades, tais como: espaço, material entre outros. Cabe à escola aproximar as 

crianças dos conhecimentos científicos, dando a oportunidade delas tocarem, observarem. 

Experimentarem, fazer e desfazer, inúmeras práticas do cotidiano cientifico. 
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                 Serão utilizados todos os recursos e ferramentas disponíveis e que se encaixem com a 

proposta em vários ambientes da creche, isto é, as salas ambientes, bem como, área externa e outros 

ambientes que julgarmos necessário na universidade como um todo. 

                  A avaliação se dará de forma processual, realizando registros escritos e fotográficos, 

onde serão utilizados materiais como: recipientes, objetos e utensílios domésticos, tintas, água, 

elementos da natureza, tecidos, pinceis, sucatas em geral, objetos e materiais vindos de casa, 

ingredientes culinários, entre outros. 

 

Bibliografia 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume3.pdf, acesso em 13/06/2018. 

 

MARTINS.P.Isabel; [et al.] O despertar para a ciência: atividades de 03 ao 06 anos; 1ªed. 2009; 

Ministério da Educação Portugal. 
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Professora: Rosana Gurita Nunes 
Mini Currículo:Pedagoga- Universidade São Marcos- Paulínia 
2004/  
Pós Graduação Lato Sensu em Neuropsicopedagogia (2014). 
Possuo dezessete anos na área educacional, sendo sete em 
Colégio Particular (Monitora) e Professora de Educação Infantil 
na DEdIC Unicamp desde 2007. 
Email:rosanagn@unicamp.br 
Celular: (19) 99208-0229 

 

 
 
Professora: Marli Rodrigues Armelin 
Professora de Educação Infantil e de Pre Escola - Escola Estadual de 
Segundo Grau Professor Aníbal de Freitas (1986); 
Pedagoga – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP – 
2008;Pós Graduação Lato Senso em Neuropsicopedagogia- Centro 
Universitário Leonardo Da Vinci (UNIASSELVI – 2014). 
Tenho 20 anos de experiência na área de educação sendo 2 anos em 
escola particular – Escola Infantil Pepe Legal, 4 anos no Estado e 14 
anos na DEdIC – Unicamp.   
Email:marliarm@unicamp.br 
Celular: (19)992499612 

  

(   ) Integral    ( x  ) Parcial   (   ) Berçário Integral   (   ) Prodecad    (   ) Integral FOP 
Convivência:II- tarde 

Horário de Atendimento: 13h00min às 19h15min 

Sala:  

 

1.Caracterização da Turma 
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Dados de Informação Geral.  18 meses a 24 meses. 
A Turma do Tralalá é composta de 11 crianças sendo que 7 estão conosco desde o convivência I, e as outras 4 

foram chegando no decorrer dos meses de fevereiro e março. A Isadora nunca havia frequentado creche, por isso e 
pelo estranhamento com o espaço e com as pessoas, ela chorou bastante nas primeiras semanas; o André era o mais 
novo da sala quando estávamos no Convivência I e concordamos que seria melhor que ele continuasse lá, no entanto, 
devido ao seu desempenho, percebemos que seria mais adequado que ele voltasse para a turma; assim como a Iara 
que estava regredindo no processo de desempenho e desenvolvimento no Convivência I, e, também avaliamos que 
seria melhor que ela viesse para a nossa turma; a Barbara frequentava o CECI INTEGRAL e a Lavínia era de outra turma 
do Convivência I, ambas passaram pelo período de adaptação de forma bem tranquila, com pouco choro e pouco 
estranhamento. Todos já andam e se locomovem com autonomia, comem bem sozinhos, exceto o André que ainda 
precisa de auxílio; interagem bem entre si, com as professoras e com outras crianças e outras pessoas e participam 
das vivências propostas.  

A devolutiva das famílias na reunião do início do ano foi muito positiva em relação ao desenvolvimento do 
nosso trabalho. Mesmo porque, como já mencionado, algumas famílias já nos conheciam do ano anterior, 
expressaram confiança em saber que seus filhos estão se desenvolvendo bem e adequadamente e ampliando seus 
saberes a cada dia, num ambiente desafiador e de qualidade. 

A expectativa para a maioria das famílias é com relação à retirada de fraldas das crianças, onde anseiam que 
o processo seja tranquilo e sem traumas. 
 

O estabelecimento de um clima de segurança, confiança, afetividade, incentivo, elogios e limites 

colocados de forma sincera, clara e afetiva dão o tom de qualidade da interação entre adultos e crianças. 

O professor, consciente de que o vínculo é, para a criança fonte contínua de significações, reconhece e 

valoriza a relação inter pessoal. (RCNEI, BRASIL, 1998, p.49). 

 

Considerando que o processo de adaptação das crianças na creche para as famílias é marcado por muitas 
dúvidas, repleto de expectativas e não tem prazo determinado para ser concluído, nós professoras procuramos 
amenizar ao máximo tais anseios, acolhendo bem essas famílias através de diálogos, estabelecendo vínculos afetivos 
e transmitindo lhes confiança e respeito;  

Nos primeiros meses deste processo de adaptação e acolhimento com a nossa turma os laços afetivos que 
foram estabelecidos são muito importantes para a segurança e o bem estar das crianças. Nosso olhar nos primeiros 
momentos foi captar que tipo de vivências poderíamos desenvolver com elas através dos diferentes eixos, 
proporcionando (lhes) ambientes desafiadores e acolhedores. 

Através dessa sondagem, percebemos que a música trouxe e traz muito aconchego e conforto, principalmente 
para as crianças que ficavam mais tocadas com a separação da mãe. O canto transmite alegria e faz com que a criança 
consiga interagir com as outras e com os adultos, amenizando o choro. A colaboração das famílias nesse processo foi 
essencial, ao compartilharem conosco (professoras e turma) os costumes que cada criança traz de seu convívio 
familiar; como um objeto de apego que possa lhe trazer mais tranquilidade e segurança. 

Usamos também como recurso as salas ambientes para cada dia da semana (biblioteca, ateliê, sala de jogos, 
sala CRI-CRI e música) onde as crianças puderam explorar o espaço e também os materiais que disponibilizamos para 
cada vivência. 

Observamos que esta turma é bem homogênea no que diz respeito ao desenvolvimento individual e do grupo; 
a maioria das crianças estão no mesmo nível de desenvolvimento, exceto duas delas que são as mais novas e vieram 
do Convivência I. No que se refere a adaptação tivemos apenas duas crianças que são novas no Ceci Parcial e choraram 
bastante com a separação da mãe: Iara e Isadora, mas gradualmente foram se acalmando no decorrer das semanas. 
A Isadora ainda precisa de um pouco mais de atenção, pois nunca frequentou creche e ainda chora um pouco. Todos 
as outras crianças se encontram bem adaptadas ao espaço e as professoras, é uma turma tranquila e muito ativa. 
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Nessa fase também priorizamos as brincadeiras livres nas áreas externas parques e pátios proporcionando o 
desenvolvimento motor e contato com elementos naturais (areia, pedras, plantas, água, etc). As explorações de 
objetos e materiais diversos também fazem parte do nosso cotidiano, os utensílios domésticos são os preferidos, e 
foram adquiridos com a colaboração das famílias, onde os pequenos podem usar o imaginário e exercitar o faz de 
conta. 

Portanto, o processo de acolhimento ocorre durante todo o ano, podendo acontecer em vários momentos 
como: depois de um feriado, das férias escolares ou afastamentos por doença; o importante é o professor estar 
preparado e ter planejado suas vivências, respeitando o tempo de cada criança. 

Pretendemos, assim, proporcionar vivências durante o ano que possibilitem o conhecimento dos diversos 
eixos temáticos que envolvam as crianças, de forma lúdica e que contribuam para a construção da diversidade cultural 
e o desenvolvimento global de cada um. Além de diversificar o ambiente para que as crianças desenvolvam o seu 
imaginário através da ludicidade; valorizar e respeitar as diversas culturas; desenvolver as linguagens oral, corporal e 
simbólica; proporcionar as crianças novas experiências através da exploração de diferentes materiais, brinquedos, 
brincadeiras e espaços; fortalecer as relações entre seus pares (criança/criança – criança/ adulto) e trabalhar a 
coordenação motora e o equilíbrio. 
 

Nosso trabalho se baseia também na observação diária das crianças para que, possamos sempre partir de 
seus interesses e necessidades, a fim de elaborarmos vivências que sejam proporcionadas de forma significativa e 
eficaz. 
 
 
7. Referências Bibliográficas Utilizadas 
 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Referencial Curricular Nacional Para Educação Infantil/Secretaria de 
Educação Fundamental Brasilia: MEC/SEF, 1998, p.49 

 
2. Objetivos  

Com base nas observações realizadas durante o período de adaptação, bem como nos documentos que subsidiam as 

propostas da Educação Infantil, elaborar os objetivos gerais e específicos do projeto.  

Proposta: construir esta etapa em RPC. 

Gerais (do ano) 

Específicos (dos dois semestres) 

OBJETIVO: 

Temos por objetivo proporcionar ás crianças à ampliação do conhecimento de si e do mundo em que vivem, 

a experimentação de diferentes sabores e odores, o contato com a natureza e a exploração de diversos 

materiais, objetos e texturas; além de despertar nelas o gosto pelo fazer e pela apreciação de diferentes 

expressões artísticas, ampliando e interligando suas habilidades, potencialidades e a criatividade que possam 

desenvolver na Educação Infantil. E; assim, através do brincar e dos brinquedos, proporcionar também, 

vivências de ações livres, iniciadas e conduzidas com a finalidade de as levarem a tomada de decisões e 

expressarem sentimentos e valores. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Incentivar as expressões artísticas na criança; 

● Aprimorar a coordenação motora global e fina; 

● Explorar com a criança a linguagem plástica; 

● Identificar sons de instrumentos musicais; 
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● Propiciar a oralidade; 

● Aguçar a memória, a atenção e a criatividade. 

● Explorar diversos materiais, objetos e texturas e elementos naturais; 

● Ampliar conhecimento de si e do mundo; 

● Desenvolver os aspectos cognitivos, social, motor e emocional;  

● Proporcionar contato com livros, músicas, dança e instrumentos diversos; 

● Experimentar diferentes sabores e odores; 

● Oportunizar o contato com a natureza; 

●  Fazer o reaproveitamento de diferentes materiais recicláveis como caixas de papelão, jornais e 

revistas para produção de brinquedos e trabalhos artísticos; 

● Proporcionar diferentes vivências que levem as crianças a terem contato e conhecerem diferentes 

culturas (escrita, artes, músicas, etc); 

 

 

3. Programa/Conteúdo/Dimensões a Serem Trabalhadas/ Concepção de Educação e de 

Criança/Fundamentação da Proposta de Trabalho 

- Cronograma do Programa 

O Que pretendem oportunizar como vivência? 

Como? 

PEQUENOS ARTEIROS: GRANDES ARTISTAS; Desvendando as expressões artistas (artes, 

música,dança, literatura) através dos cinco sentidos. 

 

O referido projeto visa promover o desenvolvimento integral das crianças por meio das variadas expressões 

artísticas englobando arte, música, dança, literatura, entre outras manifestações culturais.  Por estarmos 

inseridos em um ambiente com propostas e vivências lúdicas é importante ressaltar que cada criança já traz 

sua bagagem cultural através do convívio familiar e social do qual pertence. O papel do educador é aproveitar 

dessa curiosidade e trabalhar nos diferentes eixos temáticos dando margem ao desenvolvimento de sua 

imaginação, criatividade e experimentação através das sensações e percepções. “Todo o desenvolvimento da 

criança deve ter, como ponto de partida, a experimentação e a sensibilização. O que a criança é, o que sente 

e sabe ela aprende através dos sentidos e dos contatos diretos.” (Stabile, 1998, p. 158). 

A educação de qualidade deve chegar até a criança respeitando seus ritmos e limites, sua realidade de vida, 

seus movimentos contínuos, sua natural desatenção e seu eterno desejo de brincar e  explorar o mundo ao 

redor. 

Este projeto parte da concepção do desenvolvimento humano como sendo um processo que abrange a 

compreensão dos processos psicobiológicos nele envolvidos como a genética, maturação e regulações 

fisiológicas; a observação do espaço sociocultural como a família, escola e amigos; a observação do tempo 

real como a história e a cultura e o desenrolar das ações das pessoas. Sendo assim, concordamos com Rossetti 

– Ferreira, 2004 quando mencionam que “o desenvolvimento do ser humano é um processo de construção 

social que se dá nas e através das múltiplas interações que o indivíduo estabelece desde o seu nascimento, 

com outras pessoas e, particularmente, com aquelas com as quais ele mantém um maior vínculo afetivo. Tais 
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interações ocorrem em ambientes organizados e modificados pelos adultos, conforme as concepções sobre o 

desenvolvimento infantil próprias daquela cultura, das quais eles se apropriam através de suas experiências 

anteriores”.      

De acordo com Cunha (2002), a característica central do primeiro período de desenvolvimento da 

criança, segundo o pesquisador estudioso Jean Piaget, é  denominado sensório-motor, é a inexistência de 

representações e ou imagens mentais dos objetos que entornam a criança. Nesse período o conhecimento se 

processa a partir de impressões que chegam ao organismo, via órgãos dos sentidos (por isso a denominação 

de Sensório – da sensação e Motora – do movimento motor). 

A partir destas considerações, estabelecemos como eixos norteadores para a nossa proposta de 

trabalho: as percepções: olfativa, gustativa, tátil, auditiva e visual, pois é através destes sentidos, que durante 

os dois primeiros anos de vida, a criança constrói os conhecimentos e a inteligência, descobre as inúmeras 

possibilidades de ações e as diferentes sensações. As artes: música, dança, pinturas, literatura, pois o ensino 

de arte traz uma importante contribuição a criança no âmbito social, no sentido de possibilitar à ela 

compreender o ambiente em que vive e ampliar o seu conhecimento cultural. E outro eixo importante dentro 

do presente projeto é o brinquedo que tem um papel relevante no desenvolvimento da criança. Segundo 

Vygotsky; o brinquedo nessa perspectiva é visto como uma possibilidade de provocar e estimular o 

desenvolvimento de uma criança. A brincadeira faz com que ela internalize conceitos do meio social e também 

modifique suas funções psicológicas (atenção, memória, linguagem, percepção, entre outros), ou seja, é pelo 

ato de brincar que a criança se desenvolve. Diante disso, observamos que “é através do brinquedo que a 

criança atinge uma definição funcional de conceitos ou de objetos, e as palavras passam a se tornar parte de 

algo concreto” (VYGOTSKY, 2007, p. 110). 
 
Elaborar um programa “geral”. As descrições das atividades podem ser feitas no “semanário”. 
 

Período Descrição 

Fevereiro a Julho No primeiro semestre priorizamos vivências e 

brincadeiras visando a adaptação e a interaçãodas 

crianças com as professoras e com os espaços da 

creche; como: brincadeiras ao ar livre, vista ao 

jardim, sala Cri-Cri Convivência I e II, contação 

história, chamadinha, músicas e histórias. 

Realizamos também vivências com elementos de 

diferentes texturas como: farinha, fubá, aveia, areia, 

água e elementos naturais; com o objetivo de aguçar 

as sensações e percepções. 

Agosto a Dezembro Nosso segundo semestre ainda está sendo 

organizado e planejado daremos continuidade a 

mesma proposta visando às produções artísticas e 

desenvolvimento dos cinco sentidos.  

 Como proposta realizaremos pinturas e colagens 

com diferentes materiais, tintas naturais e 

industrializadas, músicas, jogos de encaixe, histórias 

e brincadeiras variadas planejadas ao longo dos 

meses ampliando as possibilidades de aprendizagens 

de acordo com as necessidades do grupo.  

 
 
4. Metodologia 
Como – em termos conceituais 
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Como – em termos de estratégias, procedimentos, ferramentas e instrumentos a serem utilizados. 
 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais Para Educação Infantil do Ministério da Educação (MEC), a 

criança é um sujeito histórico e de direitos que, nas interações, nas 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. 

Sendo assim, este projeto buscará proporcionar as crianças vivências que as levem a essa construção da sua 

identidade, produção de cultura e ampliação de seus conhecimentos da seguinte forma: 

⮚ Elaborar e proporcionar situações de aprendizagem que levem as crianças a apreciar músicas diversas 

como brincadeira de roda, de imitação com música, CD/DVD; 
⮚ Brincar através de diferentes movimentos; 
⮚ Identificar sons e movimentos dos animais e de elementos da natureza; 
⮚ Apreciar e conhecer este vasto mundo de sons e movimentos através de cd/dvd, cantigas diversas e 

brincadeiras cantadas; 
⮚ Possibilitar as relações e interações entre as crianças e entre elas e os adultos da creche (professoras e 

funcionários: copa e limpeza) em brincadeiras no parque e áreas externas da creche, conversas nos 

horários das refeições e de tomar água; 
⮚ Contação de histórias através de livros diversos, apresentação de histórias com fantoches, teatro e 

audição de histórias em cd; fazendo com que as crianças possam experimentar e sentir diferentes 

texturas, cheiros e sons e ampliar a oralidade; 
⮚ Organizar e preparar o tempo e os espaços para possibilitar as explorações e descobertas das crianças 

através da rotina diária e semanários de atividades previamente elaboradas; 
⮚ Pintura, colagem e manuseio de materiais diversos como sementes, papéis, lixa, algodão, tintas 

comestíveis feitas a partir de legumes e verduras como beterraba e couve e outros.  
 
5. Processo de Acompanhamento e Avaliação 
Qual ou quais instrumentos serão utilizados para registro e acompanhamento? 
Como tais instrumentos subsidiarão a elaboração de documentação pedagógica e produção de conhecimento dos profissionais? 

Assim como as vivências, as situações de aprendizagem e as brincadeiras na Educação Infantil tem sempre 

uma intencionalidade, a avaliação não é diferente, pois é através da observação que a avaliação tem um 

importante papel de fornecer subsídios para que o professor possa planejar/ elaborar suas próximas ações. 

Segundo Hilda Micareto a avaliação na educação infantil cumpre o importante papel de oferecer elementos 

para que os professores conheçam melhor as crianças com as quais trabalham, suas características pessoais e 

grupais, suas emoções, reações, desejos, interesses e modos pelos quais vão se apropriando da cultura na qual 

estão inseridas, transformando-a. A avaliação tem também a importante função de contribuir para que os laços 

dos professores e da escola com as famílias sejam estreitados e para que todos aqueles que trabalham com as 

crianças, em diferentes momentos de suas trajetórias nas instituições, troquem informações, visando ao bem-

estar, conforto e segurança dos pequenos. 

Concluímos, então, que a avaliação é um exercício de olhar e de escuta do outro, é um ato de amor e de 

cuidado que norteia a prática pedagógica como já dizia o educador Paulo Freire. Desta forma pode se reafirmar 

que a avaliação deve objetivar trazer ao professor um conhecimento mais profundo das crianças para que 

possa mediar, de maneira mais adequada, as relações entre elas e o ambiente que estão inseridas, e possam 

obter os subsídios necessários para a elaboração do seu projeto pedagógico. 
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6. Recursos Materiais 
Materiais previstos – demandados 

Algodão, lixa, farinhas, fubá, água, tintas, papéis, CD, DVD, livros, fantoches, sementes, tecidos, materiais recicláveis 

e brinquedos variados. 
 
7. Referências Bibliográficas Utilizadas 
 
BRASIL, MEC/SEB Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, 2013. 

 

http://pdf.blucher.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/openaccess/9788580391664/23.pdf(Vygotsky e o 
desenvolvimento Infantil - Capítulo 23. 
 
 
 

 

3.3 Pré-escola  

A pré-escola do CECI Parcial, atualmente envolve quatro turmas,  duas de manhã e duas 

de tarde que atendem crianças de 4 a 6 anos em turnos parciais (7h-13h15 e 13h-19h15).  

As propostas iniciais de ambas as turmas foram, primeiramente, acolher os pais e 

responsáveis em uma reunião onde puderam conhecer mais sobre as famílias bem como suas 

expectativas em relação à escola. 

Primeiro projeto desenvolvido foi o Projeto Adaptação e Acolhimento: que englobaram 

questões com as crianças, inerentes ao início do ano, tais como: integração, colaboração, 

despedida, respeito, amizade e compartilhamento. (Di Frederico, 2018)  

Temos também como um dos princípios fundamentais, a valorização do repertório 

infantil: na pré-escola temos de forma marcante a fala das crianças como um dos elementos 

principais em todo o percurso pedagógico. Entendemos a criança como ser histórico e social que 

produz e reproduz cultura, que observa, que fala, que investiga e que cria hipóteses, a partir do 

que lhe é oferecido. Acreditamos e defendemos uma educação multi e transdisciplinar e todos os 

projetos desenvolvidos na pré-escola deixaram clara essa perspectiva. Um projeto que possibilita 

caminhar pelas diversas áreas do conhecimento na universidade é o Projeto submetido ao SAE 

“Corpo, Arte e Movimento”, nos quais dois alunos de educação física e uma aluna da biologia 

somam conhecimentos ao trabalho pedagógico desenvolvido ao longo do ano, oportunizando as 

crianças transitarem por museus e laboratórios das mais variadas área da universidade.  

Enfim o projeto tem como proposta disponibilizar situações de 

aprendizagens que valorizem as indagações e as experiências vividas 

pelas crianças em seu cotidiano, de maneira a ampliar as habilidades 

http://pdf.blucher.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/openaccess/9788580391664/23.pdf
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cognitivas, linguísticas e sócias que poderão ser aplicadas em situações 

futuras.  (Di Federico, 2018, p.11)  

 

 

Quando trabalhamos com letramento na pré-escola, a partir do que consta na Base 

Nacional Comum Curricular da Educação Infantil no campo “Escuta, fala, pensamento e 

imaginação” temos entre ações e objetivos: 

 

Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas; Conhecer 

diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão da 

função social da escrita e reconhecendo a leitura como fonte de prazer 

e informação. (...).  

 

Sobre o letramento na educação infantil, as Diretrizes curriculares Nacionais orientam que  

As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da 

Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a 

brincadeira e Garantir experiências que: (...) 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. (Brasil, 2010, p.25) 

 

Nessa perspectiva temos presente na pré-escola, vivências pedagógicas que envolvem 

as crianças no mundo da escrita, fazendo-as compreender a função social da escrita  

Momentos de leitura foram apreciados na biblioteca de diversas 

maneiras: contação de história pela professora,recontos feito pelas 

crianças para o grupo, permitindo à criança ler a partir da descrição das 

figuras que acompanham a escrita da história, contação da história com 

objetos, realizado pela professora Meigue, proporcionando diversas 

formas de leitura. (Pinto, 2018, p. 2)  
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Registro de informações compartilhadas pela turma, juntamente às crianças, manuseio de livros 

diversos de histórias, leituras de parlendas, contos, advinhas, trava-línguas e poemas 

A avaliação na educação infantil trata de um processo Avaliação será contínua, através da 

observação diária das crianças (interesse e participação e desempenho de suas atividades) e 

no relacionamento com os colegas e com a professora (Pereira, 2018) 

 

3.3.1- Pré-escola Manhã 

 

Plano de Trabalho Anual – 2018 
 

 
 

 

 
 
 
Professora: Kátia Regina Di Federico 
Matr: 285882 
Email: katiar@unicamp.br 
Celular: 19 991223345 
Formada em Magistério pela Escola Estadual Carlos Gomes em 1992. 
Graduada em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP) em 1996.  
Formada em Gestão, Liderança e Desempenho de Equipes pela EXTECAMP - Escola de Extensão da 
UNICAMP em abril de 2014. 
Especialista em Educação Infantil pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) em 2017.  
Participação em  todas as Jornadas de Educadores da Universidade de Campinas (UNICAMP) e em vários 
Simpósios, Congressos, Palestras e Cursos oferecidos pela UNICAMP e outras instituições, de 1991 à 2018. 
Experiência profissional na DEdIC desde 1991. 
Concursada pela Universidade Estadual de Campinas em 2004, para atuar como Profissional da Educação 
Básica, na DEdIC.  
Experiência em gestão no cargo de Direção de Unidade Educacional na DEdIC, de julho/2013 à 
dezembro/2014. 
Experiência em gestão no cargo de Coordenação de Unidade Escolar na DEdIC, de janeiro/2015 à 
julho/2017 
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(   ) Integral    (X ) Parcial   (   ) Berçário Integral   (   ) Prodecad    (   ) Integral FOP 
Convivência:      III 

Horário de Atendimento: 7h00 às 13h30 (atendimento crianças e famílias)  
                                           15h00 às 16h00 (planejamento e reuniões pedagógicas)  

Sala: Pré-Escola – Turma da Alegria 

 
1.Caracterização da Turma 
A Turma da Alegria atende 16 crianças de 4,7 anos à 6 anos completos. 
As crianças desse grupo são dinâmicas, participativas, questionadoras e, acima de tudo, muito alegres. 
 

Dados de Informação Geral (nome, idade). 
 
ALÍCIA CRISTINA DE ABREU - D.N.: 18/12/2012 
BRUNO YANN MENDONÇA SANTOS - D.N.: 25/11/2012 
CLARA BOSSO RICCIARDI - D.N.: 08/05/2013 
ELISA AFAZ DE OLIVEIRA - D.N.: 28/05/2013 - Transferida para CeCI Integral em agosto de 2018. 
GEOVANA MENDES DOS REIS - D.N.: 10/10/2012 
GUILHERME PERON MORAES - D.N.: 17/12/2012  
IGOR DE CASTRO FARAH ARANHA - D.N.: 08/11/2012 
ISABELA CORREA PINHEIRO - D.N.: 16/01/2013 
IVAN CALISTO DINO DE BRITO - D.N.: 04/03/2013 
JOÃO MIGUEL GUILLEN OLIVEIRA - D.N.: 08/10/2012 
JOSÉ EDUARDO ALBUQUERQUE SANTOS - D.N.: 30/07/2012 
MIGUEL DA COSTA MAGALHÃES - D.N.: 06/12/2012 
MANUELA GOMES LEAL - D.N.: 25/05/2013 
MURILO BORGES JUSTINO - D.N.: 17/03/2013 
NATHAN CARVALHO NOGUEIRA - D.N.: 23/08/2012 - Iniciou nesta turma em 10/09/2018. Anteriormente 
matriculado no período tarde da mesma unidade de ensino. 
RAUL DE OLIVEIRA FORNER - D.N.: 07/06/2013 
VINÍCIUS CODIGNOLE GAROFALO - D.N.: 11/09/2012 
 

 
Expectativas das Famílias em Relação à Educação Infantil no CECI Parcial – 2018 
 

1. “Expectativas para 2018: 
Espero que seja um ano produtivo, com um projeto inicial, e sendo trabalhado por completo, 

visando o interesse das crianças, porém agregando algo que as prepare para o que está por vir 
futuramente. 

Afinal , a fase lúdica que vem sendo trabalhada no letramento tende a ir se despedindo e eu espero 
que essa transição não seja dolorosa para os pequenos. 

● Projeto 
● Execuções 
● Realizações 
= SUCESSO! 
Sinto uma felicidade muito grande em continuar aqui, com certeza foi a melhor escolha...Desejo 

toda a sorte no desenvolvimento de todo o planejamento.” 
 
2. ”O que eu espero do DEDIC para esse ano é: 
● Que a felicidade e o bem-estar do meu filhocontinuem sendo prioridade. 
● Que as situações pedagógicas estejam presentes. 
● Que a qualidade da alimentação continue a mesma.” 
 
3. “Minha expectativa é que continuem o trabalho que já fazem, para que a criança tenha 

vontade de estudar cada vez mais. Que as crianças continuem se desenvolvendo.” 
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4. “Se eu pudesse resumir ou eleger uma palavra para as minhas expectativas da DEDIC 
para a minha filha seria PARCERIA. 

Fortalecer os elos já criados desta parceria de anos...Parceria para mim significa: ligação, elo, 
compreensão, diálogo, segurança, companheirismo, confiança...Uma parceria estruturada nestes 
princípios tranquiliza os pais, a criança e a família.  

Em um ambiente cujos princípios são os descritos acima, aumentamos a possibilidade de aflorar na 
criança aquilo que vem do seu âmago...Sinto-me totalmente segura sabendo que a DEDIC é uma 
PARCERIA segura em que posso confiar!” 

5. “Espero que meu filho consiga se relacionar bem com os colegas, divida e compartilhe 
brinquedos, o espaço de brincadeiras, aprenda a ter raciocínio lógico, que goste cada vez mais de ouvir e 
contar histórias, que ele tenha cada vez mais autonomia em seus afazeres. Espero que ele goste do 
ambiente escolar, que respeite os colegas e professores e que também seja respeitado. 

Enfim, agradeço a acolhida conosco e que 2018 seja um ano de muito crescimento físico, 
emocional, espiritual, no caráter para todos nós. 

Obrigado.” 
6. “Gostaria que ele tivesse mais contato com as letras e números, para quando chegar ao 

1º ano não tivesse muitas dificuldades, e que ele aprendesse a ter mais concentração e ficasse mais 
quieto na hora de aprender.  

 
7. “A expectativa, 
Que a escola mantenha o ensino igual ao do ano passado porque minha filha aprendeu bastante e 

já está escrevendo o nome dela. Ela se comunica muito bem e gosta de livros.” 
8. “Trabalho em Equipe. 
● Desenvolvimento na escrita. 
● Continuar o incentivo à leitura. 
● Interesse pelo novo e descobertas. 
● Que as crianças continuem tendo amor pela escola, pois a tratam com amor e carinho.” 
 
9. “Espero que a DEDIC possa ajudar meu filho para que ele seja uma criança melhor, que 

possa começar a escola o ano que vem preparado para uma nova etapa na vida dele.” 
 
        A Turma da Alegria manteve quase a mesma composição de grupo para o ano de 2018, somente duas 

crianças mudaram de escola. Digo isso porque fui professora da turma, durante o segundo semestre de 

2017. 

        Desde o início, pude perceber grande ansiedade e euforia ao comentarem que agora eles passaram a 

fazer parte da “turma dos mais velhos!!!”  

         Ao mesmo tempo que viviam essa euforia, mostravam-se um tanto assustados. “E agora, já sou 

grande! O que fazer? Como fazer? Quanto tempo falta pra gente ir pro primeiro ano?” 

       Escolhi a história de Rubem Alves “O MEDO DA SEMENTINHA” para dialogar com crianças e famílias 

sobre esse momento tão precioso. 

      Durante o período de adaptação, as crianças puderam falar sobre suas conquistas, seus medos, seus 

desejos e expectativas. Puderam também construir sua nova identidade enquanto grupo, fazendo surgir o 

nome da turma/2018.  

       Entre muitos comentários e sugestões, o nome “TURMA DA ALEGRIA” encantou a todos! Diante da 

grande euforia desse momento, as crianças se identificaram como “o grupo de crianças mais alegres da 

escola toda” !!! Diziam: “A gente pode brincar, correr, fazer tarefas, comer, e a gente tá sempre alegre!” 
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        Dando continuidade ao Projeto Acolhimento, foram feitas leituras dos livros infantis “Macaco Danado”, 

“Os três Lobinhos e o Porco Mau”, “A Palavra feia de Alberto”, “Comilança” e  “O Dono da Bola”, os quais 

utilizavam-se de temas propícios ao Projeto Acolhimento: integração, colaboração, despedida, respeito, 

amizade e compartilhamento. 

      As crianças se interessaram bastante pela história “Macaco Danado” e “Comilança”. Apontaram grande 

interesse pelos animais que fazem parte delas.  

        Tendo como referência inicial esses títulos, norteamos o projeto anual com a turma, intitulado: “Os 

animais e suas vivências no meio Ambiente”, que teve como um dos objetivos ampliar, os conhecimentos 

sobre a vida de vários animais e seu meio.  

      Através dele, as crianças puderam estabelecer comparações, fazer comentários e observações 

relacionadas ao próprio corpo, diante de cada descoberta trazida por cada criança, durante o desenrolar 

das pesquisas e das atividades.  

O desenvolvimento do projeto recebeu a colaboração: 

- da estagiária Natália (Bolsista BASS - Instituto de Biologia/IB - Unicamp) que trouxe os 

conhecimentos científicos de cada espécie animal, através de imagens, textos e poesias.   

- da professora Juliana que desenvolveu oficinas de artes, construindo maquetes dos animais 

estudados utilizando materiais diversos como a sucata, argila, massinha, tintas e papéis de texturas 

variadas. 

- da professora da sala, que acolheu os questionamentos e interesses das crianças, elaborou e 

organizou o projeto e registrou toda fundamentação teórica;  

- dos profissionais da Divisão de Meio Ambiente (DMA - Unicamp) e da Faculdade de Engenharia 

de Alimentos (FEA - Unicamp) que puderam oferecer vivências significativas no contato com a natureza e 

experimentos com alimentação. 

-  do Museu de Zoologia da Unicamp  

- do Laboratório da Faculdade de Ciências Médicas (aula/atividade sobre o Corpo Humano) e da 

nossa parceira - enfermeira/DEdIC: Sandra 

 

      O Projeto “MANDALA” e o Projeto FEA “Conhecendo novos sabores” vem  para complementar e 

oferecer às crianças “o contato com a natureza”, “o mexer na terra”, “a descoberta dos seres vivos que 

vivem nela”, “o preparar o solo” e “o acompanhar da vida da semente ou da muda”, no processo do plantio 

à colheita,  do preparo e degustação de pães e bolos com ervas, legumes, frutas, verduras e grãos. 

       Diante de um espaço pedagógico lúdico e diversificado, as crianças, através das múltiplas 

linguagens, puderam ampliar seu conhecimento sobre o universo voltado  para uma alimentação saudável 

e a experimentação de novos sabores, além de conhecer os limites de sua relação com a natureza, 

respeitando e valorizando as características de cada ser vivo.  

      Um projeto de grande impacto e interesse é o chamado: “Sistemas sócio - enativos: investigando novas 

dimensões no design de interação mediada por tecnologia de informação” - “O objetivo é trabalhar a temática 
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da Aprendizagem Criativa – uso de tecnologias computacionais contemporâneas (tecnologia tangível, 

vestível e baseada em sensores) para o desenvolvimento de habilidades típicas do século XXI; interação 

enativa e sócioenativa (que envolve não apenas a cognição, mas também aspectos sensoriais e motores, 

individualmente e em grupos). 

 
Benefícios para os professores participantes: desenvolvimento de habilidades que possibilitem aos 
professores envolvidos propor e desenvolver atividades com seus alunos, que promovam a aprendizagem 
criativa com cenários mediados por tecnologia. 
Benefícios para as crianças participantes: elas poderão ser protagonistas de sua aprendizagem de forma 

criativa, manipulando tecnologia tangível, vestível e inserida em objetos de seu cotidiano (ex. trabalhando 

com robótica, criação de seus próprios brinquedos e jogos).” 

Profª. DRª. Maria Cecìlia Calani Baranauskas  

Departamento de Sistemas de Informação 

Instituto de Computação - Unicamp 

 
 
2. Objetivos  
Com base nas observações realizadas durante o período de adaptação, bem como nos documentos que 
subsidiam as propostas da Educação Infantil, elaborar os objetivos gerais e específicos do projeto.  
Proposta: construir esta etapa em RPC. 
Gerais (do ano) 
Específicos (dos dois semestres) 
 
OBJETIVOS GERAIS: 
 

● Trabalhar o desenvolvimento moral, proporcionando assim uma interação criança/criança e 

criança/adulto de igualdade e respeito mútuo; 

● Promover socialização e entrosamento; 

● Participar de situações que levem à ações bem sucedidas; 

● Acolher, integrar e adaptar todas as crianças da turma à nova rotina; 

● Expressar seus sentimentos com naturalidade; 

● Administrar sentimentos de frustração, perda e raiva de forma tranquila; 

● Cuidar da própria higiene; 

● Executar com autonomia e independência: despir-se, calçar, vestir-se; 

● Conscientizar as crianças à respeito da preservação do meio ambiente; 

● Conhecer e pesquisar sobre vários animais; 

● Incentivar à cooperação e o trabalho em equipe; 

● Incentivar a interação criança/criança e adulto/criança; 

● Fortalecer o respeito mútuo e a igualdade entre pares; 

● Valorizar e empregar o diálogo e a integração do grupo; 

● Envolver as crianças com prazer nas atividades propostas; 
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● Conhecer espaços diferentes, contato com a natureza; 

● Proporcionar para a criança, vivências com os animais e plantas que fazem parte do seu convívio 

no ambiente da creche; 

● Possibilitar novos hábitos alimentares; 

● Conhecer e preparar receitas diversas; 

● Comparar quantidades, estabelecendo semelhanças e diferenças; 

● Classificar; 

● Função simbólica – desenhar, criar e imaginar; 

● Incentivar a criança a realizar atividades autonomamente; 

● Avaliar seus trabalhos e suas atitudes; 

● Envolver as crianças com prazer nas atividades propostas; 

● Mostrar e comentar sobre seus trabalhos. 

 
Aspecto Social: 

● Brincar e conversar respeitosamente com os colegas ou em pequenos grupos; 

● Compartilhar brinquedos e materiais com os colegas; 

● Responsabilizar-se por pequenas tarefas; 

● Interagir com o professor – confiança; 

● Fazer silêncio enquanto outras pessoas falam; 

● Olhar para quem fala; 

● Falar um de cada vez; 

● Valorizar a lealdade de atitudes dos personagens da história. 

 

Aspecto Cognitivo: 

● Conhecer as propriedades dos objetos: duro/mole, grande/pequeno, consistência, textura, sabor, 

odor; 

● Identificar e nomear as cores, formas e tamanhos; 

● Dispor objetos de acordo com a sequência de cores, formas, tamanhos; 

● Nomear formas geométricas: círculo, quadrado, triângulo, retângulo; 

● Utilizar as diferentes partes do corpo para sentir as diferentes formas, texturas, temperaturas e 

consistências dos objetos e materiais; 

● Identificar objetos de texturas semelhanças e diferentes (liso, áspero, enrugado); 

● Descobrir diferenças de consistência, temperatura, sabor, odor dos alimentos, quando 

transformados, cozidos e/ou gelados; 

● Observar as mudanças e transformações que ocorrem nos elementos ao preparar uma receita 

culinária; 
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● Identificar sons produzidos por objetos, vozes, carros, instrumentos, elementos da natureza, 

animais; 

● Produzir sons utilizando vários objetos ou instrumentos; 

● Identificar a intensidade do som baixo/alto; 

● Manipular objetos grandes e leves, pequenos e pesados; 

● Discriminar e nomear alimentos de diferentes sabores; 

● Brincadeiras de faz de conta; 

● Imitação; 

● Reconhecer pessoas, objetos e animais pelo som e representá-los como imagina; 

● Dramatização da história. 

 

Aspecto Físico: 

● Esquema motor e corporal, coordenação motora fina e grossa: pegar, rastejar, lançar, pôr, tirar, 

empilhar, puxar, rosquear, encaixar, saltar, pular, correr, pintar, desenhar, recortar, colar, 

montar, desmontar, subir, descer, chutar. 

● Consciência corporal: controle dos esfíncteres, consciência e higiene corporal; 

● Pintar a dedo ou com pincel; 

● Manipular talheres; 

● Realizar pequenas construções; 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

●  Como Utilizar, legumes, hortaliças e  ervas em infusão e preparo culinário. 

● Comparar os alimentos de acordo com o grupo ao qual pertence, estabelecendo semelhanças e 

diferenças através do tato, paladar, olfato, visão. 

●  Observação do crescimento (semente até virar mudar) 

●  Conhecer diversos tipos de ervas, plantas e hortaliças; 

●  Conhecer, respeitar os nossos limites enquanto ser que convive no ambiente junto com diversos 

animais.  

●  Conhecer e diferenciar tipos de plantas, ervas e sementes (através de pesquisa ou in loco) 

 - Comparar os alimentos de acordo com o grupo ao qual pertence, estabelecendo semelhanças e 

diferenças através do tato, paladar, olfato, visão 

- Levar a experimentos culinários,  

- Estabelecer o contato com diferentes fontes de conhecimento científico envolvendo-se na busca de 

respostas para as questões colocadas pelo grupo; 

- Ampliar o vocabulário; 

- Executar instruções dadas (seguir as receitas corretamente) 

- Seguir instruções ou aceitar sugestões; 
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- Relatar acontecimentos na ordem que sucederam; 

- Representar as atividades desenvolvidas na escola com diversos tipos de materiais; 

 

3. Programa/Conteúdo/Dimensões a Serem Trabalhadas/ Concepção de Educação e de 
Criança/Fundamentação da Proposta de Trabalho  
 

Para que isto se concretize iremos apoiar nossa prática pedagógica no documento da Base Nacional 

Comum Curricular,2017, que considera na Educação Infantil as aprendizagens e o desenvolvimento das 

crianças tendo como eixos estruturantes as interações e a brincadeira, e assegurando a crianças o direito 

de conviver,brincar,participar,explorar,expressar-se e conhecer-se. 

Iremos ainda considerar os cinco campos de experiências citados no documento,que levam em 

conta as  situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes. 

Considerando esses saberes e conhecimentos, os campos de experiências em que se organiza a 

BNCC(2017) são:  

O eu, o outro e o nós 

●  Respeitar e expressar sentimentos e emoções; 

● Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e 

solidarizando-se com os outros; 

● Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro. 

 

Corpo, gestos e Movimentos 

● Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano, que contribuem para o cuidado de sua saúde 

e a manutenção de ambientes saudáveis; 

● Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, ao se vestir e no cuidado com seu bem-estar, 

valorizando o próprio corpo. 

● Utilizar o corpo intencionalmente (com criatividade, controle e adequação) como instrumento de interação 

com o outro e com o meio; 

● Coordenar suas habilidades manuais. 

 

Traços, sons, cores e formas 

● Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir com música, percebendo-a como forma de 

expressão individual e coletiva. 

● Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais. 

● Relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos, imitações, observações e 

expressão corporal. 
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Pensamento e imaginação; 

● Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação, por diferentes meios; 

● Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal, organizando e adequando sua fala 

ao contexto em que é produzida; 

● Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas; 

● Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão da função social da 

escrita e reconhecendo a leitura como fonte de prazer e informação. 

 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; 

● Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações 

entre eles; 

● Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou artificiais, demonstrando curiosidade e 

cuidado com relação a eles; 

● Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza (maior, menor, igual etc.), espaço (dentro e fora) e 

medidas (comprido, curto, grosso, fino) como meio de comunicação de suas experiências; 

● Utilizar unidades de medida (dia e noite; dias, semanas, meses e ano) e noções de tempo (presente, 

passado e futuro; antes, agora e depois), para responder a necessidades e questões do cotidiano; 

● Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de representação (contagens, desenhos, 

símbolos, escrita de números, organização de gráficos básico. 

 

      Para que nossas práticas pedagógicas se solidifiquem e se tornem reais temos também como 

parâmetros as DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 

PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, que tem também como eixos norteadores as interações e a brincadeira 

respeitando assim seu tempo e espaço enquanto criança. 

         Propomos garantir 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. 

✓ 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; os e desejos da 

criança; 

✓ 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. 
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Enfim o projeto tem como proposta disponibilizar situações de aprendizagens que valorizem as indagações 

e as experiências vividas pelas crianças em seu cotidiano, de maneira a ampliar as habilidades cognitivas, 

linguísticas e sócias que poderão ser aplicadas em situações futuras.   

Durante o projeto e ao final do ano: 

Esperamos que se apropriem dos conceitos trabalhados e evidenciem isso em suas falas, 

identificando o nome dos animais estudados, bem como suas características e habitat; o nome das frutas, 

legumes, verduras e demais plantas cultivadas, bem como suas cores e alguns sabores, como azedo e 

doce, ampliando também o paladar degustando novos sabores. Que compreendam através das nossas 

vivências e experiências, o processo de crescimento e os cuidados que devemos ter com os animais, com 

o meio ambiente, conosco e o meio em que vivemos. 

 
 
- Cronograma do Programa 
O Que pretendem oportunizar como vivência? 
Como? 
Elaborar um programa “geral”. As descrições das atividades podem ser feitas no “semanário”. 
 

Período Descrição 

Fevereiro a Julho 
Adaptação 
- escolha do nome da turma 
-identidade e autonomia 
-exploração dos diversos espaços da Dedic 
-vivências com a natureza - meio ambiente  
-interação social com outros grupos de crianças e 
adultos 
-participação das famílias. 
- artes 
-contação de histórias 
-música 
-movimento 
-bolsa de história 
 

 

Agosto a Dezembro 
- Continuação Projeto Animais e meio ambiente. 
- Continuação Projeto Mandala 
- Projeto FEA Conhecendo novos sabores 
- Projeto Biblioteca (Bolsa Literária) 
- Passeio Recanto Lago dos Sonhos (Encerramento 
Projeto Anual) 

 

 
4. Metodologia 
Como – em termos conceituais 
Como – em termos de estratégias, procedimentos, ferramentas e instrumentos a serem utilizados. 
 

● Conversa informal sobre meio ambiente, vegetação-plantas, tipos de animais.  

● Passeio pela comunidade e visita a algum espaço natural (Mandala) 

● Exposição de cartazes (pesquisas sobre os animais realizadas com as famílias) 
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● Jogos – dominó, quebra-cabeça; 

● Jogo da memória de animais; 

● Plantar uma horta com as crianças, e orientá-los a se responsabilizar por cuidar da mesma, fotografando 

cada etapa para aprimorar o aprendizado; 

● Organizar as crianças em roda de forma que todas possam olhar e interagir. Conversar sobre a 

Preservação do meio ambiente, perguntas para eles se sabem como fazer a horta; 

● Construir os animais com sucata trazida de casa, diversos tipos de papéis, massinha, outros. 

● Mostrar imagens de animais interagindo na natureza, seus hábitos e características. 

● Fazer o registro das informações compartilhadas pelo grupo. 

● Manuseio de livros de história; 

● Leitura de parlendas; contos; adivinhas; trava língua; poemas; rimas; 

● Explorar o ambiente, para que possa se relacionar com outras crianças; 

● Colocar a criança em contato com objetos diversos, para que possa manifestar sua curiosidade e interesse; 

● Produção de vídeos a partir das vivências das crianças nas oficinas. (Artes, Mandala e Vídeo). 

 
5. Processo de Acompanhamento e Avaliação 
Qual ou quais instrumentos serão utilizados para registro e acompanhamento? 
Como tais instrumentos subsidiarão a elaboração de documentação pedagógica e produção de 
conhecimento dos profissionais? 
 
Avaliação  
    Avaliação será contínua, através da observação diária das crianças (interesse e participação e 

desempenho de suas atividades) e no relacionamento com os colegas e com a professora. 

 
Culminância: 
    A culminância do projeto será uma Feira de Ciências e exposição de todas as pesquisas realizadas e 

atividades durante o projeto Animais e sua vivência no meio Ambiente. E também um passeio à Mini 

Fazenda Recanto Lago dos Sonhos. 

 
6. Recursos Materiais 
Materiais previstos – demandados 
                 Vídeo     
                 Giz de cera 

·         Tinta guache, tesoura cola 
·         Lápis de cor 
·         Papéis diferenciados 
·         Pincel 
·         Brinquedos 
·         Fotos e imagens 
·         Revistas 
·         Folhas de árvore 
·         TNT 
·         Sucatas em geral 
·         Livros de história 
·         Mudas de ervas e verduras 
·         Lápis preto, borracha, apontador; 
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·         Folhas de diversos tamanhos e texturas 
·         Xerox 
·         Caixa de papelão 
·         Barbante 
·         Cartazes 
          Tintas 
          Massinha 

 
 

7. Referências Bibliográficas Utilizadas 
 
PLEDGER,Maurice. Sons da Vida Selvagem. Safari.Editora Ciranda 
________________. Estranhos & Incrível . Pequenas Criaturas. 1ª Edição.Ciranda Cultural,  2010 
WOOD,Audrey, A Palavra Feia de Alberto. Ática Editora. Segunda Edição, 1995 
TRIVIZAS, Eugene. Os Três Lobinhos e o Porco Mau. Brinque-Book Editora. 
DONALDSON, Julia; SCHEFFLER, Axel. Macaco Danado. Brinque-Book. 
VILELA, Fernando. Comilança. DCL, Editora 2008. 
 

 

Plano de Trabalho Anual – 2018 

 

 

Professora: Valquíria Salustiano Pereira 

Matr:241989 

Email:valzinha@unicamp.br 

Celular: (19) 988125551 
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Graduada em Pedagogia pela Universidade Paulista de Campinas( UNIP) em 2005. Especialista em 

Educação Infantil pela Universidade Salesiano São Paulo (UNISAL) em 2013. Participação de várias 

Jornadas de Educadoras da Universidade de Campinas (UNICAMP) de 1981 à 2017. 

Concursada pela Universidade Estadual de Campinas para atuar na creche na função de recreacionista desde 

1991, com crianças de 4 meses a 4 anos. 

Em 2006 mudou-se a função de recreacionista para Profissional de Ensino Médio e posteriormente para 

Profissional de Educação Básica até os dias atuais.  

 

 

(   ) Integral    (X ) Parcial   (   ) Berçário Integral   (   ) Prodecad    (   ) Integral FOP 

Convivência:      III 

Horário de Atendimento: 7:00h às 13:00h 

Sala: Pré-Escola – Turma das Letrinhas 

1.Caracterização da Turma 

A Turma das Letrinhas atende 15 crianças de 4,6 anos à 5 anos completos. São crianças bastante ativas e 

curiosas, argumentativas, inteligentes e carinhosas. 

Dados de Informação Geral (nome, idade). 

- Benício Duarte Ferreira dos Santos – 03/02/2014 

- Bernardo do Amaral Haddad Vieira – 23/05/2014 

- Eduardo Sidarta Munhoz de Toledo – 27/05/2014 

- Enzo Pierre N.Bertini – 16/05/2014 

- Guilherme Lessa Rossi – 17/05/2014 

- Isabely da Silva Rodrigues – 02/07/2013 

- Jonathas Wendel de Melo Matias – 08/08/2013 

- Lorena Fernandes Gatto – 03/09/2013 

- Luana V. de Souza – 24/10/2013 

- Maria Eduarda Agostinho IEL – 26/08/2013 

- Maria Heloisa da Silva Campos – 14/06/2014 

- Pedro Henrique de Faria – 26/07/2013 

- Pedro Medeiros Aguilar – 08/09/2013 

- Pedro Santana Leopoldino – 02/10/2013 

- Sarah Silva de Souza – 30/11/2013 
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Expectativas das Famílias em Relação à Educação Infantil no CECI Parcial – 2018 
 

1. “Expectativas para 2018: 

Espero que seja um ano produtivo, com um projeto inicial, e sendo trabalhado por completo, 

visando o interesse das crianças, porém agregando algo que as prepare para o que está por vir futuramente. 

Afinal , a fase lúdica que vem sendo trabalhada no letramento tende a ir se despedindo e eu espero 

que essa transição não seja dolorosa para os pequenos. 

● Projeto 

● Execuções 

● Realizações 

= SUCESSO! 

Sinto uma felicidade muito grande em continuar aqui, com certeza foi a melhor escolha...Desejo 

toda a sorte no desenvolvimento de todo o planejamento.” 

 

2. ”O que eu espero do DEDIC para esse ano é: 

● Que a felicidade e o bem-estar do meu filho continuem sendo prioridade. 

● Que as situações pedagógicas estejam presentes. 

● Que a qualidade da alimentação continue a mesma.” 

 

3. “Minha expectativa é que continuem o trabalho que já fazem, para que a criança tenha 

vontade de estudar cada vez mais. Que as crianças continuem se desenvolvendo.” 

 

4. “Se eu pudesse resumir ou eleger uma palavra para as minhas expectativas da DEDIC 

para a minha filha seria PARCERIA. 

Fortalecer os elos já criados desta parceria de anos...Parceria para mim significa: ligação, elo, 

compreensão, diálogo, segurança, companheirismo, confiança...Uma parceria estruturada nestes princípios 

tranquiliza os pais, a criança e a família.  

Em um ambiente cujos princípios são os descritos acima, aumentamos a possibilidade de aflorar na 

criança aquilo que vem do seu âmago...Sinto-me totalmente segura sabendo que a DEDIC é uma 

PARCERIA segura em que posso confiar!” 

 

5. “Espero que meu filho consiga se relacionar bem com os colegas, divida e compartilhe 

brinquedos, o espaço de brincadeiras, aprenda a ter raciocínio lógico, que goste cada vez mais de ouvir e 
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contar histórias, que ele tenha cada vez mais autonomia em seus afazeres. Espero que ele goste do 

ambiente escolar, que respeite os colegas e professores e que também seja respeitado. 

Enfim, agradeço a acolhida conosco e que 2018 seja um ano de muito crescimento físico, 

emocional, espiritual, no caráter para todos nós. 

Obrigado.” 

 

6. “Gostaria que ele tivesse mais contato com as letras e números, para quando chegar ao 1º 

ano não tivesse muitas dificuldades, e que ele aprendesse a ter mais concentração e ficasse mais quieto na 

hora de aprender.  

 

7. “A expectativa, 

Que a escola mantenha o ensino igual ao do ano passado porque minha filha aprendeu bastante e já 

está escrevendo o nome dela. Ela se comunica muito bem e gosta de livros.” 

8. “Trabalho em Equipe. 

● Desenvolvimento na escrita. 

● Continuar o incentivo à leitura. 

● Interesse pelo novo e descobertas. 

● Que as crianças continuem tendo amor pela escola, pois a tratam com amor e carinho.” 

 

9. “Espero que a DEDIC possa ajudar meu filho para que ele seja uma criança melhor, que 

possa começar a escola o ano que vem preparado para uma nova etapa na vida dele.” 

 

Breve descrição dos saberes e conhecimentos dos bebês e crianças com base no período inicial de 

“adaptação” (por eixos, a serem elencados pela convivência. Por exemplo: socialização, sono, 

alimentação, algumas vivências já realizadas em que puderam observar o interesse e curiosidade das 

crianças (jogos e brincadeiras, musicalização, oralidade, artes plásticas, corpo, movimento – práticas 

corporais, meio ambiente, linguagem matemática, oficinas, entre outros) 

 

Nas primeiras semanas de aula, observamos que a maioria das crianças se desentendia com seus pares com 

muita facilidade, na disputa por brinquedos, lugar para sentar, lugar na fila entre outros e necessitavam a 

todo momento de auxílio para resolver os conflitos. Começamos um trabalho de orientação e 

conscientização para aos poucos cada um pudesse lidar com seu conflito através da oralidade, não tendo 
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mais como recurso  o choro ou as mãos para bater. Algumas crianças conseguem lidar melhor nesse 

momento, outras ainda necessitam de auxílio para resolver. 

Observamos também que quase todas as crianças necessitavam de ajuda para realizarem tarefas simples da 

rotina como por exemplo: trocar de roupa (desde abaixar a calça à calçar um sapato), ir ao banheiro, guardar 

e cuidar de seus pertences e abrir e fechar sua própria mochila.  

A turma não tem horário de descanso durante o período, mas faz 2 refeições: o lanche da manhã e o almoço. 

Em ambas, procuramos incentivar à experimentação de novos sabores, seja eles frutas, verduras, legumes, 

carnes, grãos etc 

 Iniciamos o Projeto acolhimento utilizando a leitura do livro infantil “Macaco Danado”, Os três Lobimhos 

e o Porco Mal, A Palavra feia de Alberto, Comilança, O Dono da Bola. Os quais utilizavam-se de temas 

propício ao Projeto acolhimento, integração, colaboração, despedida, respeito, amizade, compartilhamento. 

As crianças se interessaram bastante na história do Macaco Danado e Comilança, mostrando muito 

interesse sobre os animais que faziam parte dela. Usando como referência inicial esses títulos, norteamos o 

projeto anual com a Turma, intitulado: “Os animais e suas vivências no meio Ambiente, que tem como um 

dos objetivos ampliar os conhecimentos sobre cada animal e seu meio. O desenvolvimento do projeto 

acontecerá através da colaboração: 

- da estagiária Natália (parceria com o Instituto de Biologia - Unicamp) que traz os conhecimentos 

científicos de cada espécie; 

-  do bolsista Miguel (parceria com a Faculdade de Educação Física- FEF) que traz o circuito 

utilizando  o corpo voltado para o movimento de cada bicho pesquisado.  

- da professora Juliana que desenvolve a oficina de artes construindo os animais estudados utilizando 

sucata;  

- da professora da sala que registra a fundamentação teórica; 

- dos profissionais da Divisão de Meio Ambiente (DMA - Unicamp) e da Faculdade de Engenharia 

de Alimentos (FEA) 

- Aluna de mestrado Giovanna com o seu Projeto Histórias Vivenciadas: uma estratégia pedagógica 

interdisciplinar na Educação Infantil. 

O projeto “MANDALA” e o Projeto FEA “Conhecendo novos sabores” vem para complementar e 

trazer as crianças para esse contato com a natureza, mexer na terra, preparar o solo e acompanhar - do 

plantar à colheita e degustação dos alimentos e ervas. Criando assim um espaço pedagógico e lúdico no 

processo de aprendizagem, conhecimento e experiências com cores, alimentos, sensibilidade, além de 

estimular uma alimentação saudável e a experimentação de novos sabores, ampliando o conhecimento 

das crianças sobre o universo dos legumes e verduras, incentivando o plantio de alimentos sem o uso de 
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agrotóxicos. Ao longo do projeto, esperamos que as crianças se sintam a vontade para experimentar 

novos sabores, incorporando-os ao seu paladar, conhecendo os limites na relação com a natureza 

respeitando as características de cada ser vivo. 

 Em paralelo com esse projeto, trabalharemos neste ano, o projeto “Artes em movimento”, com o 

objetivo de ampliar o repertório cultural das crianças através das diversas linguagens: grafismo usando 

cordas, suportes diversos, bolas e principalmente o próprio corpo como arte em movimento. A música 

estará presente como plano de fundo nas propostas artísticas, para trazer inspiração e ritmos aos traçados 

gráficos e ao contato com a natureza. 

 

2. Objetivos  

Trabalhar o desenvolvimento moral, proporcionando assim uma interação criança/criança e criança/adulto 

de igualdade e respeito mútuo; 

Promover socialização e entrosamento,. 

Participar de situações que levem as ações bem sucedidas; 

● Acolher, integrar e adaptar todas as crianças da turma à nova rotina. 

● Expressar seus sentimentos com naturalidade; 

● Administrar sentimentos de frustação, perda e raiva de forma tranquila; 

● Cuidar da própria higiene; 

● Executar com autonomia e independência: despir-se, calçar,vestir-se; 

● Conscientizar as crianças à respeito da preservação do meio ambiente 

● Conhecer e pesquisar sobre vários animais; 

● Incentivar à cooperação e o trabalho em equipe 

● Incentivar a interação criança/criança e adultos/criança, 

● Fortalecer o respeito mútuo e a igualdade entre pares, 

● Valorizar e empregar o diálogo e a integração do grupo 

● Envolver as crianças com prazer nas atividades propostas; 

● Conhecer espaços diferentes, contato com a natureza 

● Proporcionar para a criança, vivências com os animais e plantas que fazem parte do seu convívio no 

ambiente da creche 

● Possibilitar novos hábitos alimentares 

● Conhecer e preparar receitas diversas 

● Comparar quantidades, estabelecendo semelhanças e diferenças; 

● Classificar; 
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● Função simbólica – desenhar, criar e imaginar 

● Incentivar a criança para realizar atividades autonomamente 

● Avaliar seus trabalhos e suas atitudes 

● Envolver as crianças com prazer nas atividades propostas 

● Mostrar e comentar sobre seus trabalhos, 

 

Aspecto Social: 

● Brincar e conversar respeitosamente com os colegas ou em pequenos grupos; 

● Compartilhar brinquedos e materiais com os colegas; 

● Responsabilizar-se por pequenas tarefas; 

● Interagir com o professor – confiança 

● Estabelecer normas de cortesia no trato com as pessoas: cumprimentar, despedir-se, agradecer e 

pedir licença; 

● Fazer silêncio enquanto outras pessoas falam; 

● Olhar para quem fala; 

● Falar um de cada vez; 

● Valorizar a lealdade de atitudes dos personagens da história. 

 

Aspecto Cognitivo: 

● Conhecer as propriedades dos objetos: duro/mole; grande/pequeno; consistência; textura; sabor; 

odor; 

● Identificar e nomear as cores; 

● Dispor objetos de acordo com a sequência das cores; 

● Nomear formas geométricas: círculo, quadrado, triângulo, retângulo; 

● Utilizar as diferentes partes do corpo para sentir as diferentes formas, texturas, temperaturas e 

consistências dos objetos e materiais; 

● Identificar objetos de texturas semelhanças e diferentes (liso, áspero, enrugado); 

● Descobrir diferenças de consistência, temperatura, sabor, odor dos alimentos, quando 

transformados, cozidos e/ou gelados.; 

● Observar as mudanças de estado da água em decorrência das temperaturas; 

● Identificar sons produzidos por objetos, vozes, carros, instrumentos, elementos da natureza, animais; 

● Produzir sons utilizando vários objetos ou instrumentos 

● Identificar a intensidade do som baixo/alto 
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● Manipular objetos grandes e leves, pequenos e pesados 

● Discriminar e nomear alimentos de diferentes sabores 

● Função Simbólica: 

● Brincadeiras de faz de conta; 

● Imitação; 

● Reconhecer pessoas, objetos e animais pelo som e representá-los como imagina; 

● Dramatização da história. 

 

Aspecto Físico: 

● Esquema motor e corporal, coordenação motora fina e grossa: Pegar, rastejar, lançar, pôr, tirar, 

empilhar, puxar, rosquear, encaixar, saltar, pular, correr, etc. 

● Consciência corporal: controle dos esfíncteres, consciência e higiene corporal; 

● Pintar a dedo ou com pincel; 

● Recortar e colar; 

● Manipular talheres; 

● Realizar pequenas construções; 

 

ESPECÍFICOS 

-Como Utilizar, legumes, hortaliças e  ervas em infusão e preparo culinário. 

- Comparar os alimentos de acordo com o grupo ao qual pertence, estabelecendo semelhanças e diferenças 

através do tato, paladar, olfato, visão. 

- Observação do crescimento (semente até virar mudar) 

- Conhecer diversos tipos de ervas, plantas e hortaliças; 

- Conhecer, respeitar os nossos limites enquanto ser que convive no ambiente junto com diversos animais.  

- Conhecer e diferenciar tipos de plantação dar ervas e sementes (através de pesquisa ou in loco; 

 - Comparar os alimentos de acordo com o grupo ao qual pertence, estabelecendo semelhanças e diferenças 

através do tato, paladar, olfato, visão 

- Levar a experimentos culinários,  

- Estabelecer o contato com diferentes fontes de conhecimento científico envolvendo-se na busca de 

respostas para as questões colocadas pelo grupo; 

- Ampliar o vocabulário; 

- Executar instruções dadas (seguir as receitas corretamente) 

- Seguir instruções ou aceitar sugestões; 

- Relatar acontecimentos na ordem que sucederam; 

- Representar as atividades desenvolvidas na escola com diversos tipos de materiais; 
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3. Programa/Conteúdo/Dimensões a Serem Trabalhadas/ Concepção de Educação e de 

Criança/Fundamentação da Proposta de Trabalho  

 

Para que isto se concretize iremos apoiar nossa prática pedagógica no documento da Base Nacional 

Comum Curricular,2017,que considera na Educação Infantil as aprendizagens e o desenvolvimento das 

crianças tendo como eixos estruturantes as interações e a brincadeira, e assegurando a crianças o direito de 

conviver,brincar,participar,explorar,expressar-se e conhecer-se. 

Iremos ainda considerar os cinco campos de experiências citados no documento,que levam em conta 

as  situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes. 

Considerando esses saberes e conhecimentos, os campos de experiências em que se organiza a 

BNCC(2017) são:  

 

O eu, o outro e o nós 

● Respeitar e expressar sentimentos e emoções; 

● Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e 

solidarizando-se com os outros; 

● Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro. 

 

Corpo, gestos e Movimentos 

● Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano, que contribuem para o cuidado de sua saúde 

e a manutenção de ambientes saudáveis; 

● Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, ao se vestir e no cuidado com seu bem-estar, 

valorizando o próprio corpo. 

● Utilizar o corpo intencionalmente (com criatividade, controle e adequação) como instrumento de interação 

com o outro e com o meio; 

● Coordenar suas habilidades manuais. 

 

Traços, sons, cores e formas 

● Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir com música, percebendo-a como forma de 

expressão individual e coletiva. 

● Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais. 

● Relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos, imitações, observações e 

expressão corporal. 



 
 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP  
Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário – DEEPU  
Divisão de Educação Infantil e Complementar – DEdIC 

 
 

104 
 

 

Pensamento e imaginação; 

● Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação, por diferentes meios; 

● Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal, organizando e adequando sua fala 

ao contexto em que é produzida; 

● Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas; 

● Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão da função social da escrita 

e reconhecendo a leitura como fonte de prazer e informação. 

 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; 

● Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre 

eles; 

● Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou artificiais, demonstrando curiosidade e 

cuidado com relação a eles; 

● Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza (maior, menor, igual etc.), espaço (dentro e fora) e 

medidas (comprido, curto, grosso, fino) como meio de comunicação de suas experiências; 

● Utilizar unidades de medida (dia e noite; dias, semanas, meses e ano) e noções de tempo (presente, passado 

e futuro; antes, agora e depois), para responder a necessidades e questões do cotidiano; 

● Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de representação (contagens, desenhos, 

símbolos, escrita de números, organização de gráficos básico. 

 

      Para que nossas práticas pedagógicas se solidifiquem e se tornem reais temos também como parâmetros 

as DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 

PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, que tem também como eixos norteadores as interações e a brincadeira 

respeitando assim seu tempo e espaço enquanto criança. 

         Propomos garantir 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. 

✓ 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; os e desejos da criança; 

✓ 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; 
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✓ Promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, 

artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança teatro, poesia e literatura. 

Enfim o projeto tem como proposta disponibilizar situações de aprendizagens que valorizem as indagações 

e as experiências vividas pelas crianças em seu cotidiano, de maneira a ampliar as habilidades cognitivas, 

linguísticas e sócias que poderão ser aplicadas em situações futuras.  

 

Durante o projeto e ao final do ano: 

Esperamos que se apropriem dos conceitos trabalhados e evidenciem isso em suas falas, 

identificando o nome dos animais estudados, bem como suas características e habitat; o nome das frutas, 

legumes, verduras e demais plantas cultivadas, bem como suas cores e alguns sabores, como azedo e doce, 

ampliando também o paladar degustando novos sabores. Que compreendam através das nossas vivências e 

experiências, o processo de crescimento e os cuidados que devemos ter com os animais, com o meio 

ambiente, conosco e o meio em que vivemos. 

- Cronograma do Programa 

Período Descrição 

 

 

 

 

 

 

Fevereiro a Julho 

 

adaptação 

- escolha do nome da turma 

-identidade e autonomia 

-exploração dos diversos espaços da Dedic 

-vivencias com a natureza - meio ambiente  

-interação social com outros grupos de crianças e 

adultos 

-participação das famílias. 

- artes 

-contação de histórias 

-música 

-movimento 

-bolsa de história 

 

 

Agosto a Dezembro 

 

- Continuação Projeto Animais e meio ambiente. 

- Continuação Projeto Mandala 

- Projeto FEA Conhecendo novos sabores 

- Projeto Biblioteca (Bolsa Literária) 
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- Passeio Recanto Lago dos Sonhos (Encerramento 

Projeto Anual) 

 

4. Metodologia 

 

● Conversa informal sobre meio ambiente, vegetação-plantas, tipos de animais.  

● Passeio pela comunidade e visita a algum espaço natural (Mandala) 

● Exposição de cartazes (pesquisas sobre os animais realizadas com as famílias) 

● Jogos – dominó, quebra-cabeça; 

● jogo da memória de animais; 

● Plantar uma horta com as crianças, e orientá-los a se responsabilizar por cuidar da mesma, fotografando 

cada etapa para aprimorar o aprendizado; 

● Organizar as crianças em roda de forma que todas possam olhar e interagir. Conversar sobre a Preservação 

do meio ambiente, perguntas para eles se sabem como fazer a horta; 

● Construir os animais com sucata trazida de casa, diversos tipos de papéis, massinha, outros. 

● Mostrar imagens de animais interagindo na natureza, seus hábitos e características. 

● Fazer o registro das informações compartilhadas pelo grupo. 

● Manuseio de livros de história; 

● Leitura de parlendas; contos; adivinhas; trava língua; poemas; rimas; 

● Explorar o ambiente, para que possa se relacionar com outras crianças; 

● Colocar a criança em contato com objetos diversos, para que possa manifestar sua curiosidade e interesse; 

● Produção de vídeos a partir das vivências das crianças nas oficinas. (Artes, Mandala e Vídeo). 

 

5. Processo de Acompanhamento e Avaliação 

Qual ou quais instrumentos serão utilizados para registro e acompanhamento? 

Como tais instrumentos subsidiarão a elaboração de documentação pedagógica e produção de 

conhecimento dos profissionais? 

 

Avaliação  

    Avaliação será contínua, através da observação diária das crianças (interesse e participação e 

desempenho de suas atividades) e no relacionamento com os colegas e com a professora. 
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Culminância: 

    A culminância do projeto será uma Feira de Ciências e exposição de todas as pesquisas realizadas e 

atividades durante o projeto Animais e sua vivência no meio Ambiente. E também um passeio à Mini 

Fazenda Recanto Lago dos Sonhos. 

 

6. Recursos Materiais 

Materiais previstos – demandados 

                 Vídeo     

                 Giz de cera 

·         Tinta guache, tesoura cola 

·         Lápis de cor 

·         Papéis diferenciados 

·         Pincel 

·         Brinquedos 

·         Fotos e imagens 

·         Revistas 

·         Folhas de árvore 

·         TNT 

·         Sucatas em geral 

·         Livros de história 

·         Mudas de ervas e verduras 

·         Lápis preto, borracha, apontador; 

·         Folhas de diversos tamanhos e texturas 

·         Xerox 

·         Caixa de papelão 

·         Barbante 

·         Cartazes 

          Tintas 

          Massinha 
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7. Referências Bibliográficas Utilizadas 

 

PLEDGER,Maurice. Sons da Vida Selvagem. Safari.Editora Ciranda 

________________. Estranhos & Incrível . Pequenas Criaturas. 1ª Edição.Cirnda Cultural,  2010 

WOOD,Audrey, A Palavra Deia de Alberto. Ática Editora. Segunda Edição, 1995 

TRIVIZAS, Eugene. Os Três Lobinhos e o Porco Mau. Brinque-Book Editora. 

DONALDSON, Julia; SCHEFFLER, Axel. Macaco Danado. Brinque-Book. 

VILELA, Fernando. Comilança. DCL, Editora 2008. 

BARBOSA, Maria Carmem Silveira; HORN, Maria da Graça Souza. Organização do espaço e do tempo na 

escola infantil. In: CRAIDY, Carmem (Org.). Educação infantil: pra que te quero? Porto Alegre: Artmed, 

2001. p. 67-79 _________, Maria Carmem, HORN, Maria da Graça. Projetos Pedagógicos na Educação 

Infantil. Porto Alegre: Artmed, 2008 BECCHI, Egle; BONDIOLI, Anna; FERRARI, Monica & 

GARIBOLDI, Antonio. Ideias orientadoras para a creche: a qualidade negociada.Trad.Maria de Lourdes 

Tambaschia Menon. Campinas, SP: Autores Associados, 2012. BRASIL. Ministério da Educação. Base 

Nacional Comum Curricular. Proposta preliminar. Segunda versão revista. Brasília: MEC, 2016. Disponível 

em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/documentos/bncc-2versao.revista.pdf>.Acesso em: 23 mar. 

2017 ______. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Brasília, 

2010 EDWARDS, Carolyn; GANDINI, Lella; FORMAN, George. As cem linguagens da criança: a 

abordagem de Reggio Emilia na educação da primeira Infância. Porto Alegre: Artmed, 1999. TIRIBA,Léa 

“Seres humanos e natureza nos espaços de educação infantil”.IN:Revista Presença 

Pedagógica,v.13,N.76.JUL/AGO. Belo Horizonte, Editora Dimensão,2007 VYGOTSKY, L. S. A Formação 
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3.3.2- Pré-escola Tarde  

Plano de Trabalho Anual – 2018 

 

 

Professora: Gilmara da Cunha Pinto 

Matrícula :285837 

 Professora de Educação Infantil desde 1994, Graduação em Pedagogia  

Email:gildecar@unicamp.br 

Celular:982726396 

(   ) Integral    ( X  ) Parcial   (   ) Berçário Integral   (   ) Prodecad    (   ) Integral FOP 

Convivência: III      

Horário de Atendimento:13:00 às 19:00 hs 

Sala: Pré –Escola / Convivência III 

1.Caracterização da Turma 

O nome “Turma do Exercício” surgiu mediante as interações na roda de conversa. Alguns nomes foram 

sugeridos, Turma da Alegria, Turma do Sorvete, Turma do Exercício, Turma da Mochila e Turma da 

Joaninha, e por meio de um processo de votação, na qual a participação através do diálogo e da escuta se fez 

presente, por 6 votos venceu Turma do Exercício. 

 

Dados de Informação Geral (nome, idade). 
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CECI PARCIAL TARDE 13h às 19h 

CONVIVÊNCIA III – PRÉ-ESCOLA 

PROFESSORA GILMARA 

TURMA 006 CRIANÇA DATA DE NASCIMENTO 

01 AISHA EMILIA DOS SANTOS PHILIPP 16/10/2012 

02 ANA PAULA URSULINO ROSA 08/03/2013 

03 CAIO DE CASTRO CARVALHO 16/04/2013 

04 DAVI RODRIGUES VILAS BOAS 16/07/2012 

05 ISABELLY ALICE FERNANDES 05/08/2013 

06 JULIA BARBOSA TOSSINI 02/10/2012 

07 LEONARDO FONSECA SOTANA 21/08/2013 

08 LUCAS ALMEIDA RAMOS 07/11/2012 

09 LUCAS DA COSTA CAVALCANTI 03/10/2012 

10 MARIA AMELIA ROGERIO RODRIGUES 27/05/2013 

11 MARIA TEREZA ADORNO B. BRANDÃO 20/08/2012 

12 NATHAN CARVALHO NOGUEIRA 23/08/2012 

13 NICKOLAS STOLFI PAIVA DE OLIVEIRA 30/08/2013 

14 SOFIA SOARES BOTELHO 28/03/2013 

 

Sobre as expectativas das famílias (registro com base no diálogo da reunião de boas-vindas) 

 

Atendimento das crianças com responsabilidade, segurança e igualdade, atuando no desenvolvimento da 

criança em todos os aspectos, físico, motor e intelectual, utilizando o lúdico como preparação para o ensino. 

E também possibilitar ter uma equipe profissional que apresente um trabalho estimulador às professoras, para 

que elas possam trabalhar da melhor forma para com as crianças. 

 

ADAPTAÇÃO E ACOLHIMENTO 

 

A adaptação da Turma do Exercício ocorreu de maneira tranquila, sem momentos de ansiedade devido a um 

fator positivo, a professora já estar com essa turma desde o ano passado.  

Momentos na roda de conversa foram priorizados neste período, pois havia entrado na turma somente três 

crianças novas, sendo estas, conhecidas do grupo. 
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 O acolhimento das crianças na entrada acontece rotineiramente valorizando o brincar nos cantos: da casinha, 

das bonecas, dos carrinhos dos jogos e da leitura, dos quais, a criança escolhe qual quer brincar livremente. 

As situações de aprendizagens partiram do pressuposto de criança criativa, investigativa e produtora de 

conhecimento. 

As ações na elaboração do projeto para o grupo surgiram a partir das abordagens nas falas das crianças 

durante a roda como “as nuvens são feitas de algodão” e observação nas brincadeiras no parque com gravetos, 

pedras, folhas e água. 

Momentos de leitura foram apreciados na biblioteca de diversas maneiras: contação de história pela 

professora,recontos feito pelas crianças para o grupo, permitindo à criança ler a partir da descrição das figuras 

que acompanham a escrita da história, contação da história com objetos, realizado pela professora Meigue, 

proporcionando diversas formas de leitura. 

Os pequenos grupos foram utilizados para atividades com jogos e artes.  

 

 

Plano de Trabalho Anual – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professora: Caroline Quintas Ferreira Almeida de Oliveira RA: 306129 

Mini Currículo: Pedagoga, formada pela Puc Campinas no ano de 2012, trabalha na área desde 2009. Pós-

graduação em “Pedagogia da Infância”.  

Email:carolqsster@gmail.com 

Celular: (19) 996713600 

(  ) Integral    ( x ) Parcial   (   ) Berçário Integral   (   ) Prodecad    (   ) Integral FOP 

Convivência:       

Horário de Atendimento: 10:15 ás 19:15 

Sala: Convivência III / Pré-escola 

 

 

1. Caracterização da Turma 
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CECI PARCIAL TARDE 13h às 19h 

CONVIVÊNCIA III – PRÉ-ESCOLA 

PROFESSORA CAROLINE 

TURMA 005 CRIANÇA DATA DE NASCIMENTO 

01 ARTHUR DE OLIVEIRA MONTANARI 26/10/2013 

02 GABRIEL HENRIQUE DIETRI LUVIZARI 04/06/2014 

03 GABRIELA MELLO AUGUSTO 09/01/2014 

04 ISABELA FILGUEIRA CUNHA 05/09/2013 

05 JÚLIA BEATRIZ PELLISSARI FERREIRA 10/10/2013 

06 LUCAS HARUYUKI TENGAN 22/08/2013 

07 MANUELA FREITAS DA MATA 24/10/2013 

08 MAYA DOS SANTOS PHILIPP 22/01/2014 

09 RAFAEL GALLARDO FALEIROS 26/06/2014 

10 RAFAEL GOMES DA SILVA 24/08/2013 

11 TIAGO BENJAMIN LEDESMA 22/03/2014 

 

Nossa Turma é composta por 11 crianças. O período de adaptação para a maioria das crianças foi 

tranquilo, pois já frequentavam a unidade desde bebês e muitos já se conheciam de outros anos. Apenas uma 

criança da turma não tinha frequentado a escola ainda e por isso, seu processo de adaptação foi mais sofrido 

e prolongado. Essa turma fala bastante, gosta de contar o que fizeram no final de semana, gostam de contar 

fatos já vividos em roda e também contribuem no momento da leitura com falas pertinentes, gostam de 

compor músicas e inventam histórias arrepiantes com dragões e bruxas. Apesar de terem uma oralidade e 

uma socialização desenvolvida, pedem constantemente ajuda para solucionar pequenos conflitos. Temos 

incentivado a conversarem entre eles, propondo soluções, temos também incentivado eles a explicarem para 

os colegas o que eles gostam ou não gostam em uma brincadeira, mas também temos explicado que muitas 

vezes é necessário ceder para que a brincadeira continue. Essa turma gosta e se interessa por livros, pedem 

constantemente para as professoras lerem para eles. Um livro que chamou a atenção de todos foi o da 

“Comilança” de Fernando Vilela, que trata literalmente sobre a comilança que acontece no Reino Animal 

dentro da cadeia alimentar dos bichos, porém ele tem um final inusitado que deixa as crianças surpresas.  

Como esse livro era bastante solicitado por eles, lemos diversas vezes até o ponto que as crianças já 

sabiam contar sozinhas. Frente a esse enorme interesse pelo livro, pensei que talvez fosse um projeto que 

rendesse muitos aprendizados. Propus então, para as crianças o nome “Turma da Comilança” como sugestão 

e todos imediatamente aceitaram e começaram a comemorar com pulos. Temos então com base nesse livro 

estudado o Reino Animal. Além desse projeto, temos feito algumas atividades artísticas também, no qual as 

propostas são inspiradas no SEGNI MOSSI. Movimentos corporais se misturam com o ritmo das músicas 

dando cores nas atividades. As crianças tem se divertido bastante nesses momentos e entendendo que a Arte 

pode ser vivenciada de diversas maneiras. 
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As crianças frequentam alguns espaços das nossas unidades, como as bibliotecas, no qual escutamos 

histórias semanais com a professora Meigue. Frequentamos também a “sala de jogos”, nesse espaço há 

disponível diversos jogos pedagógicos, como jogo da memória, dominó, quebra-cabeça, jogos que 

trabalhavam conceitos lógicos matemáticos. Nesses momentos aproveitamos para trabalharmos em grupo 

menores, explicando as regras do jogo e nos atentando para a estratégica de cada criança.  

Outro espaço que as crianças adoram ir, são as salas “Cri –Cri”. Os espaços dessas salas são propícios 

para o trabalho de expressão corporal, principalmente a sala do CECI integral, pois ela é mais ampla e tem 

mais recursos. Geralmente trabalho com percursos nessas salas, colocando obstáculos e uma sequência a ser 

seguida. Com isso, consigo trabalhar a consciência corporal, noção espacial, força e equilíbrio. 

A Turma da comilança faz duas refeições na escola, lanche da tarde e janta. No geral todas as crianças 

se alimentam bem. Elas se servem sozinhas, sendo orientadas a pegarem a quantidade que irão comer para 

que não haja desperdício. Aos pouco a Turma da Comilança tem adquirido autonomia para realizar diversas 

funções sociais sozinhos, como a troca de roupas, a arrumação dos seus pertences na mochila, além da sua 

higiene pessoal. 

2. Objetivos  

 

Proposta: Trabalho com o projeto Comilança 

Gerais: Trabalhar a cadeia alimentar dos animais e a importância da Floresta amazônica 

Específicos:  

● Incentivar a pesquisa;  

● Promover um conhecimento social e biológico dos animais através de pesquisas em livros e pela 

internet; 

● Estudar a importância da Floresta Amazônica;  

● Estudar os animais em extinção;  

● Realizar culinárias.  

 

3. Programa/Conteúdo/Dimensões a Serem Trabalhadas/ Concepção de Educação e de 

Criança/Fundamentação da Proposta de Trabalho 

Com esse projeto pretendo fazer algumas pesquisas no computador da própria escola com o intuito de 

incentivar o habito da pesquisa. Além dos recursos tecnológicos pretendo também usar os livros de histórias 

infantis, que abordem essa temática. 
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As crianças nessa faixa etária têm a oralidade bastante desenvolvida e por isso, a roda de conversa e de 

socialização fará parte da nossa rotina para que as crianças consigam sintetizar o que aprenderam através da 

fala, além de exercitarem o habito de “ouvir” os colegas e não apenas de falarem. 

 

 

3.4  Professoras Volantes 

3.4.1 Professoras Volantes Manhã 

Plano de Trabalho Anual – 2018 

 

 

Professora: Adriana de Araujo 

Matrícula: 308474 

Formada no Magistério pelo CEFAM (Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério) 

na cidade de Penápolis/SP em 2003. Licenciada em Pedagogia plena pela Universidade Estadual de 

Campinas/SP (UNICAMP) em 2007. Pós-Graduada em Psicopedagogia pela UNIASSELVI/SC em 2015. 

Atuou como monitora infantil na prefeitura municipal de Santa Bárbara D´Oeste/SP, entre 2004 a 2006. 

Desde 2006 atua como professora na prefeitura municipal de Paulínia e como professora na 

DEdIC/UNICAMP a partir de 2015. 

Email:adriana9@unicamp.br 

Celular:(19)993962601 

  

(   ) Integral    ( x ) Parcial   (   ) Berçário Integral   (   ) Prodecad    (   ) Integral FOP 

Convivência:       

Horário de Atendimento: 

7:00 as 11:00 

Professora Volante  
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1ª PRIMEIRO E 2ª SEMESTRE /2018 

 

● Substituir ausência de professores 

● Realizar a cobertura dos planejamentos dos professores 

● Auxiliar e atuar na execução das atividades pedagógicas  

● Contribuir na organização dos espaços 

● Dar suporte as necessidades apresentadas pelas crianças durante sua permanência no espaço de 

convivência infantil, atendendo suas especificidades. 

 

 

 

 

Plano de Trabalho Anual – 2018 

 
 
Professora: Anna Karina Cavalcante Maia Coral 
Matricula: 285843 
Professora de educação infantil, atua na DEdIC Unicamp desde 1993, formada em magistério, no Iesde-Instituto de Estudos 
Sociais e Desenvolvimento Educacional em 2005, Graduada em Pedagogia desde 2010, na Universidade Luterana do Brasil- 
Ulbra , Especialização em Neuropsicopedagogia pela Uniasselvi ,  Centro Universitário Leonardo Da Vince em 2014. 
 
Email:anna@unicamp.br 
Celular:(19)974066080 

  

(   ) Integral    ( x ) Parcial   (   ) Berçário Integral   (   ) Prodecad    (   ) Integral FOP 
Convivência:       

Horário de Atendimento: 
7:00 as 16:00 

Professora Volante  
 
 
1ª PRIMEIRO E 2ª SEMESTRE /2018 
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● Substituir ausência de professores 
● Realizar a cobertura dos planejamentos dos professores 
● Auxiliar  e atuar na execução das atividades pedagógicas  
● Contribuir na organização dos espaços 
● Dar suporte as necessidades apresentadas pelas crianças durante sua permanência no espaço de 

convivência infantil, atendendo suas especificidades. 
 
 
 
 

Plano de Trabalho Anual – 2018 

  

 

 
 

Professora: Juliana Paraizo Francisco da Cunha 

Matr.: 306906 

Email:jupfcunha@gmail.com 

Celular:19-98123-9817 

 

Graduada em Pedagogia pela PUC-Campinas (2006). 

Complementação de Graduação em Educação Infantil – PUC Campinas (2014) 

Experiência profissional em educação Infantil: Colégio Rio Branco Campinas (2005-2008), 

Universidade Estadual de Campinas – Unicamp – Prodecad (2009-2011), Instituto Educacional 

Imaculada (2012-2014), Concursada pela Universidade Estadual de Campinas em 2014 para 

Educação Infantil e Complementar. 

Participação em Cursos, Palestras e Fóruns pela Unicamp. 

Especialização em Arte e Terapia (IBFE) – (em andamento) 

  

(   ) Integral    (X ) Parcial   (   ) Berçário Integral   (   ) Prodecad    (   ) Integral FOP 

Convivência:      III 

Horário de Atendimento: 7h às 13h15 

Sala: Pré-Escola – Professora Volante  
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1.Caracterização da Turma 

A Turma das Letrinhas atende 15 crianças de 3,6 anos à 5 anos completos. São crianças bastante 

ativas e curiosas, argumentativas, inteligentes e carinhosas. 

Dados de Informação Geral (nome, idade). 

Sobre as expectativas das famílias (registro com base no diálogo da reunião de boas-vindas) 

 

Expectativas das Famílias em Relação à Educação Infantil no CECI Parcial – 2018 

 

10. “Expectativas para 2018: 

Espero que seja um ano produtivo, com um projeto inicial, e sendo trabalhado por completo, 

visando o interesse das crianças, porém agregando algo que as prepare para o que está por vir 

futuramente. 

Afinal , a fase lúdica que vem sendo trabalhada no letramento tende a ir se despedindo e eu 

espero que essa transição não seja dolorosa para os pequenos. 

● Projeto 
● Execuções 
● Realizações 
= SUCESSO! 

Sinto uma felicidade muito grande em continuar aqui, com certeza foi a melhor 

escolha...Desejo toda a sorte no desenvolvimento de todo o planejamento.” 

 

11. ”O que eu espero do DEDIC para esse ano é: 

● Que a felicidade e o bem-estar do meu filho continuem sendo prioridade. 
● Que as situações pedagógicas estejam presentes. 
● Que a qualidade da alimentação continue a mesma.” 

 

12. “Minha expectativa é que continuem o trabalho que já fazem, para que a criança 

tenha vontade de estudar cada vez mais. Que as crianças continuem se desenvolvendo.” 

 

13. “Se eu pudesse resumir ou eleger uma palavra para as minhas expectativas da 

DEDIC para a minha filha seria PARCERIA. 

Fortalecer os elos já criados desta parceria de anos...Parceria para mim significa: ligação, 

elo, compreensão, diálogo, segurança, companheirismo, confiança...Uma parceria estruturada 

nestes princípios tranquiliza os pais, a criança e a família.  

Em um ambiente cujos princípios são os descritos acima, aumentamos a possibilidade de 

aflorar na criança aquilo que vem do seu âmago...Sinto-me totalmente segura sabendo que a 

DEDIC é uma PARCERIA segura em que posso confiar!” 

 

14. “Espero que meu filho consiga se relacionar bem com os colegas, divida e 

compartilhe brinquedos, o espaço de brincadeiras, aprenda a ter raciocínio lógico, que goste cada 

vez mais de ouvir e contar histórias, que ele tenha cada vez mais autonomia em seus afazeres. 

Espero que ele goste do ambiente escolar, que respeite os colegas e professores e que também seja 

respeitado. 

Enfim, agradeço a acolhida conosco e que 2018 seja um ano de muito crescimento físico, 

emocional, espiritual, no caráter para todos nós. 

Obrigado.” 
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15. “Gostaria que ele tivesse mais contato com as letras e números, para quando chegar 

ao 1º ano não tivesse muitas dificuldades, e que ele aprendesse a ter mais concentração e ficasse 

mais quieto na hora de aprender.  

 

 

16. “A expectativa, 

Que a escola mantenha o ensino igual ao do ano passado porque minha filha aprendeu 

bastante e já está escrevendo o nome dela. Ela se comunica muito bem e gosta de livros.” 

17. “Trabalho em Equipe. 

● Desenvolvimento na escrita. 
● Continuar o incentivo à leitura. 
● Interesse pelo novo e descobertas. 
● Que as crianças continuem tendo amor pela escola, pois a tratam com amor e carinho.” 
 

18. “Espero que a DEDIC possa ajudar meu filho para que ele seja uma criança melhor, 

que possa começar a escola o ano que vem preparado para uma nova etapa na vida dele.” 

 

 

Breve descrição dos saberes e conhecimentos dos bebês e crianças com base no período inicial 

de “adaptação” (por eixos, a serem elencados pela convivência. Por exemplo: socialização, 

sono, alimentação, algumas vivências já realizadas em que puderam observar o interesse e 

curiosidade das crianças (jogos e brincadeiras, musicalização, oralidade, artes plásticas, 

corpo, movimento – práticas corporais, meio ambiente, linguagem matemática, oficinas, entre 

outros) 

. 

Nas primeiras semanas de aula, observamos que a maioria das crianças se desentendia com seus 

pares com muita facilidade, na disputa por brinquedos, lugar para sentar, lugar na fila entre outros 

e necessitavam a todo momento de auxílio para resolver os conflitos. Começamos um trabalho de 

orientação e conscientização para aos poucos cada um pudesse lidar com seu conflito através da 

oralidade, não tendo mais como recurso  o choro ou as mãos para bater. Algumas crianças 

conseguem lidar melhor nesse momento, outras ainda necessitam de auxílio para resolver. 

Observamos também que quase todas as crianças necessitavam de ajuda para realizarem tarefas 

simples da rotina como por exemplo: trocar de roupa (desde abaixar a calça à calçar um sapato), ir 

ao banheiro, guardar e cuidar de seus pertences e abrir e fechar sua própria mochila.  

A turma não tem horário de descanso durante o período, mas faz 2 refeições: o lanche da manhã e 

o almoço. Em ambas, procuramos incentivar à experimentação de novos sabores, seja eles frutas, 

verduras, legumes, carnes, grãos etc 
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 Iniciamos o Projeto acolhimento utilizando a leitura do livro infantil “Macaco Danado”, Os três 

Lobimhos e o Porco Mal, A Palavra feia de Alberto, Comilança, O Dono da Bola. Os quais 

utilizavam-se de temas propício ao Projeto acolhimento, integração, colaboração, despedida, 

respeito, amizade, compartilhamento. 

As crianças se interessaram bastante na história do Macaco Danado e Comilança, mostrando 

muito interesse sobre os animais que faziam parte dela. Usando como referência inicial esses títulos, 

norteamos o projeto anual com a Turma, intitulado: “Os animais e suas vivências no meio Ambiente, 

que tem como um dos objetivos ampliar os conhecimentos sobre cada animal e seu meio. O 

desenvolvimento do projeto acontecerá através da colaboração: 

- da estagiária Natália (parceria com o Instituto de Biologia - Unicamp) que traz os 

conhecimentos científicos de cada espécie; 

-  do bolsista Miguel (parceria com a Faculdade de Educação Física- FEF) que traz o circuito 

utilizando o corpo voltado para o movimento de cada bicho pesquisado.  

- da professora Juliana que desenvolve a oficina de artes construindo os animais estudados 

utilizando sucata;  

- da professora da sala que registra a fundamentação teórica; 

- dos profissionais da Divisão de Meio Ambiente (DMA - Unicamp) e da Faculdade de 

Engenharia de Alimentos (FEA) 

O projeto “MANDALA” e o Projeto FEA “Conhecendo novos sabores” vem para 

complementar e trazer as crianças para esse contato com a natureza, mexer na terra, preparar o 

solo e acompanhar - do plantar à colheita e degustação dos alimentos e ervas. Criando assim um 

espaço pedagógico e lúdico no processo de aprendizagem, conhecimento e experiências com 

cores, alimentos, sensibilidade, além de estimular uma alimentação saudável e a experimentação 

de novos sabores, ampliando o conhecimento das crianças sobre o universo dos legumes e 

verduras, incentivando o plantio de alimentos sem o uso de agrotóxicos. Ao longo do projeto, 

esperamos que as crianças se sintam a vontade para experimentar novos sabores, incorporando-

os ao seu paladar, conhecendo os limites na relação com a natureza respeitando as características 

de cada ser vivo. 

 Em paralelo com esse projeto, trabalharemos neste ano, o projeto “Artes em movimento”, 

com o objetivo de ampliar o repertório cultural das crianças através das diversas linguagens: 
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grafismo usando cordas, suportes diversos, bolas e principalmente o próprio corpo como arte 

em movimento. A música estará presente como plano de fundo nas propostas artísticas, para 

trazer inspiração e ritmos aos traçados gráficos e ao contato com a natureza. 

 

 

2. Objetivos  

Com base nas observações realizadas durante o período de adaptação, bem como nos 

documentos que subsidiam as propostas da Educação Infantil, elaborar os objetivos gerais e 

específicos do projeto.  

Proposta: construir esta etapa em RPC. 

Gerais (do ano) 

Específicos (dos dois semestres) 

Trabalhar o desenvolvimento moral, proporcionando assim uma interação criança/criança e 

criança/adulto de igualdade e respeito mútuo; 

Promover socialização e entrosamento, 

Participar de situações que levem as ações bem sucedidas; 

● Acolher, integrar e adaptar todas as crianças da turma à nova rotina. 

● Expressar seus sentimentos com naturalidade; 

● Administrar sentimentos de frustação, perda e raiva de forma tranquila; 

● Cuidar da própria higiene; 

● Executar com autonomia e independência: despir-se, calçar,vertir-se; 

● Conscientizar as crianças à respeito da preservação do meio ambiente 

● Conhecer e pesquisar sobre vários animais; 

● Incentivar à cooperação e o trabalho em equipe 

● Incentivar a interação criança/criança e adultos/criança, 

● Fortalecer o respeito mútuo e a igualdade entre pares, 

● Valorizar e empregar o diálogo e a integração do grupo 

● Envolver as crianças com prazer nas atividades propostas; 

● Conhecer espaços diferentes, contato com a natureza 

● Proporcionar para a criança, vivências com os animais e plantas que               fazem parte do 

seu convívio no ambiente da creche 

● Possibilitar novos hábitos alimentares 

● Conhecer e preparar receitas diversas 
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● Comparar quantidades, estabelecendo semelhanças e diferenças; 

● Classificar; 

● Função simbólica – desenhar, criar e imaginar 

● Incentivar a criança para realizar atividades autonomamente 

● Avaliar seus trabalhos e suas atitudes 

● Envolver as crianças com prazer nas atividades propostas 

● Mostrar e comentar sobre seus trabalhos, 

 

Aspecto Social: 

● Brincar e conversar respeitosamente com os colegas ou em pequenos grupos; 

● Compartilhar brinquedos e materiais com os colegas; 

● Responsabilizar-se por pequenas tarefas; 

● Interagir com o professor – confiança 

● Estabelecer normas de cortesia no trato com as pessoas: cumprimentar, despedir-se, 

agradecer e pedir licença; 

● Fazer silêncio enquanto outras pessoas falam; 

● Olhar para quem fala; 

● Falar um de cada vez; 

● Valorizar a lealdade de atitudes dos personagens da história. 

 

Aspecto Cognitivo: 

● Conhecer as propriedades dos objetos: duro/mole; grande/pequeno; consistência; textura; 

sabor; odor; 

● Identificar e nomear as cores; 

● Dispor objetos de acordo com a sequência das cores; 

● Nomear formas geométricas: círculo, quadrado, triângulo, retângulo; 

● Utilizar as diferentes partes do corpo para sentir as diferentes formas, texturas, temperaturas 

e consistências dos objetos e materiais; 

● Identificar objetos de texturas semelhanças e diferentes (liso, áspero, enrugado); 

● Descobrir diferenças de consistência, temperatura, sabor, odor dos alimentos, quando 

transformados, cozidos e/ou gelados. 
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● Observar as mudanças de estado da água em decorrência das temperaturas; 

● Identificar sons produzidos por objetos, vozes, carros, instrumentos, elementos da natureza, 

animais; 

● Produzir sons utilizando vários objetos ou instrumentos 

● Identificar a intensidade do som baixo/alto 

● Manipular objetos grandes e leves, pequenos e pesados 

● Discriminar e nomear alimentos de diferentes sabores 

● Função Simbólica: 

● Brincadeiras de faz de conta; 

● Imitação; 

● Reconhecer pessoas, objetos e animais pelo som e representá-los como imagina; 

● Dramatização da história. 

 

Aspecto Físico: 

● Esquema motor e corporal, coordenação motora fina e grossa: Pegar, rastejar, lançar, 

pôr, tirar, empilhar, puxar, rosquear, encaixar, saltar, pular, correr, etc. 

● Consciência corporal: controle dos esfíncteres, consciência e higiene corporal; 

● Pintar a dedo ou com pincel; 

● Recortar e colar; 

● Manipular talheres; 

● Realizar pequenas construções; 

 

ESPECÍFICOS 

- Como Utilizar, legumes, hortaliças e ervas em infusão e preparo culinário. 

- Comparar os alimentos de acordo com o grupo ao qual pertence, estabelecendo semelhanças e 

diferenças através do tato, paladar, olfato, visão. 

- Observação do crescimento (semente até virar mudar) 

- Conhecer diversos tipos de ervas, plantas e hortaliças; 

- Conhecer, respeitar os nossos limites enquanto ser que convive no ambiente junto com diversos 

animais.  

- Conhecer e diferenciar tipos de plantação dar ervas e sementes (através de pesquisa ou in loco; 
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 - Comparar os alimentos de acordo com o grupo ao qual pertence, estabelecendo semelhanças e 

diferenças através do tato, paladar, olfato, visão 

- Levar a experimentos culinários,  

- Estabelecer o contato com diferentes fontes de conhecimento científico envolvendo-se na busca 

de respostas para as questões colocadas pelo grupo; 

- Ampliar o vocabulário; 

- Executar instruções dadas (seguir as receitas corretamente) 

- Seguir instruções ou aceitar sugestões; 

- Relatar acontecimentos na ordem que sucederam; 

- Representar as atividades desenvolvidas na escola com diversos tipos de materiais; 

 

3. Programa/Conteúdo/Dimensões a Serem Trabalhadas/ Concepção de Educação e de 

Criança/Fundamentação da Proposta de Trabalho  

 

Para que isto se concretize iremos apoiar nossa prática pedagógica no documento da Base 

Nacional Comum Curricular,2017,que considera na Educação Infantil as aprendizagens e o 

desenvolvimento das crianças tendo como eixos estruturantes as interações e a brincadeira, e 

assegurando a crianças o direito de conviver,brincar,participar,explorar,expressar-se e conhecer-se. 

Iremos ainda considerar os cinco campos de experiências citados no documento,que levam 

em conta as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes. 

Considerando esses saberes e conhecimentos, os campos de experiências em que se organiza 

a BNCC(2017) são:  

 

O eu, o outro e o nós 

● Respeitar e expressar sentimentos e emoções; 

● Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e 

solidarizando-se com os outros; 

● Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro. 

 

 

 



 
 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP  
Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário – DEEPU  
Divisão de Educação Infantil e Complementar – DEdIC 

 
 

124 
 

Corpo, gestos e Movimentos 

● Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano, que contribuem para o cuidado de 

sua saúde e a manutenção de ambientes saudáveis; 

● Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, ao se vestir e no cuidado com seu 

bem-estar, valorizando o próprio corpo. 

● Utilizar o corpo intencionalmente (com criatividade, controle e adequação) como instrumento de 

interação com o outro e com o meio; 

● Coordenar suas habilidades manuais. 

 

Traços, sons, cores e formas 

● Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir com música, percebendo-a como forma 

de expressão individual e coletiva. 

● Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais. 

● Relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos, imitações, 

observações e expressão corporal. 

 

Pensamento e imaginação; 

● Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação, por diferentes meios; 

● Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal, organizando e adequando 

sua fala ao contexto em que é produzida; 

● Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas; 

● Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão da função social 

da escrita e reconhecendo a leitura como fonte de prazer e informação. 

 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; 

● Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo 

relações entre eles; 

● Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou artificiais, demonstrando curiosidade 

e cuidado com relação a eles; 
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● Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza (maior, menor, igual etc.), espaço (dentro e 

fora) e medidas (comprido, curto, grosso, fino) como meio de comunicação de suas experiências; 

● Utilizar unidades de medida (dia e noite; dias, semanas, meses e ano) e noções de tempo (presente, 

passado e futuro; antes, agora e depois), para responder a necessidades e questões do cotidiano; 

● Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de representação (contagens, 

desenhos, símbolos, escrita de números, organização de gráficos básico. 

 

      Para que nossas práticas pedagógicas se solidifiquem e se tornem reais temos também como 

parâmetros as DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 

PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, que tem também como eixos norteadores as interações e a 

brincadeira respeitando assim seu tempo e espaço enquanto criança. 

         Propomos garantir 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. 

✓ 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; os e desejos 

da criança; 

✓ 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. 

Enfim o projeto tem como proposta disponibilizar situações de aprendizagens que valorizem as 

indagações e as experiências vividas pelas crianças em seu cotidiano, de maneira a ampliar as 

habilidades cognitivas, linguísticas e sócias que poderão ser aplicadas em situações futuras.  
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Durante o projeto e ao final do ano: 

Esperamos que se apropriem dos conceitos trabalhados e evidenciem isso em suas falas, 

identificando o nome dos animais estudados, bem como suas características e habitat; o nome das 

frutas, legumes, verduras e demais plantas cultivadas, bem como suas cores e alguns sabores, como 

azedo e doce, ampliando também o paladar degustando novos sabores. Que compreendam através 

das nossas vivências e experiências, o processo de crescimento e os cuidados que devemos ter com 

os animais, com o meio ambiente, conosco e o meio em que vivemos. 

 

- Cronograma do Programa 

 

Período Descrição 

Fevereiro a Julho 

Adaptação 

- escolha do nome da turma 

-identidade e autonomia 

-exploração dos diversos espaços da Dedic 

-vivencias com a natureza - meio ambiente  

-interação social com outros grupos de crianças 

e adultos 

-participação das famílias. 

- artes 

-contação de histórias 

-música 

-movimento 

-bolsa de história 

 

 

Agosto a Dezembro 

- Continuação Projeto Animais e meio 

ambiente. 

- Continuação Projeto Mandala 

- Projeto FEA Conhecendo novos sabores 

- Projeto Biblioteca (Bolsa Literária) 

- Passeio Recanto Lago dos Sonhos 

(Encerramento Projeto Anual) 

 

 

4. Metodologia 

Como – em termos conceituais 

Como – em termos de estratégias, procedimentos, ferramentas e instrumentos a serem 

utilizados. 

 

● Conversa informal sobre meio ambiente, vegetação-plantas, tipos de animais.  



 
 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP  
Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário – DEEPU  
Divisão de Educação Infantil e Complementar – DEdIC 

 
 

127 
 

● Passeio pela comunidade e visita a algum espaço natural (Mandala) 

● Exposição de cartazes (pesquisas sobre os animais realizadas com as famílias) 

● Jogos – dominó, quebra-cabeça; 

● jogo da memória de animais; 

● Plantar uma horta com as crianças, e orientá-los a se responsabilizar por cuidar da mesma, 

fotografando cada etapa para aprimorar o aprendizado; 

● Organizar as crianças em roda de forma que todos possam olhar e interagir. Conversar sobre a 

Preservação do meio ambiente, perguntas para eles se sabe como fazer a horta; 

● Construir os animais com sucata trazida de casa, diversos tipos de papéis, massinha, outros. 

● Mostrar imagens de animais interagindo na natureza, seus hábitos e características. 

● Fazer o registro das informações compartilhadas pelo grupo. 

● Manuseio de livros de história; 

● Leitura de parlendas; contos; adivinhas; trava língua; poemas; rimas; 

● Explorar o ambiente, para que possa se relacionar com outras crianças; 

● Colocar a criança em contato com objetos diversos, para que possa manifestar sua curiosidade e 

interesse; 

● Produção de vídeos a partir das vivências das crianças nas oficinas. (Artes, Mandala e Vídeo). 

 

5. Processo de Acompanhamento e Avaliação 

Qual ou quais instrumentos serão utilizados para registro e acompanhamento? 

Como tais instrumentos subsidiarão a elaboração de documentação pedagógica e produção de 

conhecimento dos profissionais? 

 

Avaliação  

    Avaliação será contínua, através da observação diária das crianças (interesse e participação e 

desempenho de suas atividades) e no relacionamento com os colegas e com a professora. 

 

Culminância: 

    A culminância do projeto será uma Feira de Ciências e exposição de todas as pesquisas realizadas 

e atividades durante o projeto Animais e sua vivência no meio Ambiente. E também um passeio à 

Mini Fazenda Recanto Lago dos Sonhos. 

 

6. Recursos Materiais 

Materiais previstos – demandados 

                 Vídeo     
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                 Giz de cera 

·         Tinta guache, tesoura cola 

·         Lápis de cor 

·         Papéis diferenciados 

·         Pincel 

·         Brinquedos 

·         Fotos e imagens 

·         Revistas 

·         Folhas de árvore 

·         TNT 

·         Sucatas em geral 

·         Livros de história 

·         Mudas de ervas e verduras 

·         Lápis preto, borracha, apontador; 

·         Folhas de diversos tamanhos e texturas 

·         Xerox 

·         Caixa de papelão 

·         Barbante 

·         Cartazes 

          Tintas 

          Massinha 

 

7. Referências Bibliográficas Utilizadas 

 

PLEDGER,Maurice. Sons da Vida Selvagem. Safari.Editora Ciranda 

________________. Estranhos & Incrível . Pequenas Criaturas. 1ª Edição.Cirnda Cultural,  2010 

WOOD,Audrey, A Palavra Deia de Alberto. Ática Editora. Segunda Edição, 1995 

TRIVIZAS, Eugene. Os Três Lobinhos e o Porco Mau. Brinque-Book Editora. 

DONALDSON, Julia; SCHEFFLER, Axel. Macaco Danado. Brinque-Book. 

VILELA, Fernando. Comilança. DCL, Editora 2008. 

 

 

Plano de Trabalho Anual – 2018 

Professora: Luciene Alves Peccin 
Matricula: 304735 
 
É mestranda em Educação na área de Psicologia e Educação pela Universidade 
Estadual de Campinas (2015/2018). É especialista em Psicopedagogia 
Construtivista pela Universidade Estadual de Campinas (2012/2013), possui 
graduação em Pedagogia pela Universidade São Francisco – Itatiba (2007/2011). 
Possui experiência na área da Educação e atuação no Terceiro Setor (2007/2013). 
Trabalha como Professora de Educação Básica na Divisão de Educação Infantil 
e Complementar (DedIC) na Universidade Estadual de Campinas. (2013/Atual) 
 
Email:peccin@unicamp.br 
Celular:(19) 98814-5341  
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(   ) Integral    ( x ) Parcial   (   ) Berçário Integral   (   ) Prodecad    (   ) Integral FOP 
Convivência:       

Horário de Atendimento: 7h às 13h15 

Professora Volante  
 
1ª PRIMEIRO E 2ª SEMESTRE /2018 
 

● Substituir ausência de professores 
● Realizar a cobertura dos planejamentos dos professores 
● Auxiliar e atuar na execução das atividades pedagógicas  
● Contribuir na organização dos espaços 
● Dar suporte as necessidades apresentadas pelas crianças durante sua permanência no espaço de convivência 

infantil, atendendo suas especificidades. 
 

Plano de Trabalho Anual – 2018 

 
 
 
Professora: Zimar Fonseca da Silva ( 241547) 
Possui curso de Magistério desde 2004,onde formou-se no CEMEP ( Paulínia.SP) .Desde 1990 é Professora de Educação 
Básica da Universidade Estadual de Campinas. Atua no magistério desde 1990. 
Email:nena@unicamp.br 
Celular:19- 98730-2681 

(   ) Integral    ( x  ) Parcial   (   ) Berçário Integral   (   ) Prodecad    (   ) Integral FOP 
Convivência:    1- manhã 

Horário de Atendimento: 07h00 ás 13h15 

Sala: Professora Volante Berçário 

Sou professora de educação infantil, atuando como professora volante, contribuindo com diferentes tipos de 
aprendizagens. Para que isso ocorra, devo ser responsável pelas crianças de uma sala – sozinha ou em 
dupla, com profissionais que exerçam a mesma função ou estagiárias de pedagogias.  
Auxilio-as diariamente nas atividades de cuidar e educar no berçário, visando prover seu desenvolvimento e 
desempenho integral, nos aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais de cada um. 
Esporadicamente se solicitada pela coordenação devo colaborar em outros espaços da DEDIC. 
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3.4.2 Professoras Volantes Tarde  

Plano de Trabalho Anual – 2018 

 

 
 

 
 
 
Professora: Dayanne Cristina Moraes de Deus e Oliveira 
Matricula: 306754 
 
Possui Graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Goiás-Campus Catalão 
(2009/2013), onde foi membra do Núcleo de Pesquisa e práticas educativas e inclusão – 
NEPPEIN (2010/2013) e atuou como Bolsista de Iniciação Científica do Observatório 
Nacional de Educação Especial/ Observatório Goiano de Educação Especial (2010/2012). 
Possui Magistério pelo Centro Municipal de Ensino Profissionalizante Osmar Pasarelli 
Silveira- CEMEP (2005/2008). Trabalha como Professora de Educação Básica na Divisão 
de Educação Infantil e Complementar (DedIC) na Universidade Estadual de Campinas 
(2014/Atual). 
 
Email:dayanne@unicamp.br 
Celular:(19) 98323-6248 

 
 

 

 

 

 



 
 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP  
Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário – DEEPU  
Divisão de Educação Infantil e Complementar – DEdIC 

 
 

131 
 

Plano de Trabalho Anual – 2018 

 

 
 

 

Professora: Lídia Gallo Barbosa  

Matrícula: 290712 

Formação: CEFAM – Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério em 2002 

Graduada em Pedagogia – Centro Universitário Anhanguera em 2005 

Pós – Graduação em Nível Latu Sensu em Psicopedagogia Clínica e Institucional – Centro  

Universitário Barão de Mauá em 2007 

Pós - Graduação em Nível Latu Sensu em Neuropsicopedagia em 2014 

Atua na Área da Educação desde 2003. Desde 2006 atuo como Professora de Educação Infantil na 

DEDIC. 

 E – mail: lidia_gallo@yahoo.com.br 

Celular: 19 - 992152962 

(   ) Integral    ( x  ) Parcial   (   ) Berçário Integral   (   ) Prodecad    (   ) Integral FOP 

Convivência: II      

Horário de Atendimento: 10h15 às 19h15 

Sala: Professora Volante  

 

 

1ª PRIMEIRO E 2ª SEMESTRE /2018 

 

● Substituir ausência de professores 
● Realizar a cobertura dos planejamentos dos professores 
● Auxiliar e atuar na execução das atividades pedagógicas  
● Contribuir na organização dos espaços 
● Dar suporte as necessidades apresentadas pelas crianças durante sua permanência no espaço 

de convivência infantil, atendendo suas especificidades. 
 

mailto:lidia_gallo@yahoo.com.br

