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1- INSTITUIÇÃO DE ENSINO

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA CRIANÇA SORRISO

2- OBJETIVO GERAL

Desenvolver um trabalho voltado à formação de uma sociedade mais humana que valorize

e respeite os direitos de cada pessoa para que sinta-se integrante do lugar em que vive, podendo

oportunizando aos educandos vivências de amor, afeto na escola na comunidade e na sociedade,

para agir e ser sujeito do seu processo de desenvolvimento a partir de uma aprendizagem lúdica e

criativa.

3- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

❖ Planejar experiências e atividades voltadas ao cotidiano das crianças com significados que

contribuem para seu desenvolvimento;

❖ Elaborar situações desafiadoras para que as crianças e equipe de profissionais expressem

seus conhecimentos, através do diálogo, escuta da dialogicidade, contribuindo no seu

desenvolvimento físicas, psicológicos e sociais;

❖ Estimular a vontade por novos saberes e conhecimento, despertando na criança a

aprendizagem para  desenvolver-se como sujeito participativo e atuante  na sociedade;

❖ Organizar um espaço dinâmico, acolhedor e transformador, para que as dificuldades sejam

são trabalhadas com a participação da família e comunidade escolar, onde as diferenças

individuais e coletivas possam ser reconhecidas e respeitadas para enriquecer as relações

entre os sujeitos no processo ensino-aprendizagem;



❖ Fortalecer a Inclusão de Crianças com necessidades especiais, adaptando e melhorando o

espaço físico, as necessidades pedagógicas e didáticas, para que a família e a crianças sejam

inseridas no ambiente escolar de maneira afetiva.

4- JUSTIFICATIVA

A atuação de um(a) gestor(a) e de uma equipe em uma Unidade Escolar deve levar em

conta a experiência do dia a dia, tanto no ensino como na comunidade escolar. O trabalho fica

fortalecido quando todos os segmentos estão engajados na mesma intenção e nos mesmos

objetivos, priorizando sempre a ação coletiva, pois é nessa ação que o fortalecimento, a

organização e o desenvolvimento da  educação de qualidade acontece.

O pedagógico precisa embasar-se em um currículo que norteie as vivências e experiências

educacionais de acordo com as especificidades e realidade da unidade escolar, organizando os

espaços de aprendizagem, os conhecimentos e as habilidades necessárias para o desenvolvimento

integral da criança.

De acordo com o contexto da Instituição de Ensino, o Centro de Educação Infantil

Proinfância Criança Sorriso está localizado no Centro urbano do município de Tigrinhos, na Rua

Valdemar Stieler S/Nº, obra construída com recursos do Governo Federal, Programa Proinfância,

sendo o Município contemplado com a obra TIPO C, medindo 564,47 metros quadrados.

Conforme legislação vigente, o Centro de Educação Infantil Proinfância Criança Sorriso

atende a Educação Infantil, com uma Grade Curricular elaborada e organizada conforme

disposições vigentes no Sistema Municipal de Educação, diretrizes pedagógicas oriundas da

Secretaria Municipal de Educação, sendo organizada a partir do Projeto INTELIBRI. A Carga

horária registrada na grade curricular corresponde ao mínimo a ser cumprido pelo estabelecimento

de ensino conforme legislação vigente, através de resoluções formuladas, discutidas, analisadas e

aprovadas pelo Conselho Municipal de Educação.

Atualmente a Unidade Escolar contendo 3 salas de aulas, dois banheiros (um masculino e

um feminino) área de circulação, espaço para brincadeira, totalizando mais 201,35 metros

quadrados, resultado de uma ampliação realizada no ano de 2019 com recursos próprios do

Município.

No diagnóstico da situação atual, a Unidade Escolar apresenta doze turmas de alunos

divididas nos turno matutino e vespertino, sendo que no turno matutino estudam as crianças de 4(

quatro) anos de idade em duas turmas de PRÉ I e crianças de 5 (cinco) anos de idade em duas

turmas de PRÉ II. No turno vespertino estudam as crianças na etapa da creche em uma turma de



berçário, uma turma de Maternal I, duas turmas de Maternal II e uma duas turmas de Maternal III,

totalizando no ano letivo 129(cento e vinte e nove) crianças matriculadas.

O Centro de Educação Infantil Proinfância Criança Sorriso tem como MISSÃO

compreender a criança como ser humano em desenvolvimento e sujeito de direitos humanos, civis e

sociais. Busca-se um espaço de vida, onde as crianças possam desenvolver-se em plenitude,

respeitando às diferenças individuais, sem discriminação de qualquer tipo, tendo liberdade de

expressão para a formação crítica e autoestima, com direito à educação formal, de qualidade e

competência pedagógica.

No que tange a VISÃO a Unidade Escolar visa contribuir na formação integral da

criança buscando subsídios para desenvolver-se como cidadão capaz de adquirir conhecimentos

científico, crítico e criativo, com capacidade de argumentação, empatia, cooperação,

responsabilidade e cidadania.

As motivações que levaram a elaboração dos objetivos acima mencionados, justifica-se

que para desenvolver uma gestão que seja democrática precisa pensar em várias dimensões:

pedagógicas, administrativas, financeiras e físicas, compartilhando as responsabilidades, buscando

a participação efetiva dos segmentos da instituição escolar nos processos decisórios, pois a Unidade

Escolar atende crianças da faixa etária de 4 meses e seis anos.

Vale ressaltar que a construção deste Plano de Gestão não deve cumprir apenas uma

obrigação legal atendida pela direção da unidade escolar e sim uma conquista que revela o seu

poder de organização, procurando cada vez mais autonomia e assertividade em suas decisões. Por

meio dele pode-se oportunizar a promoção de um espaço educativo acolhedor e rico em

experiências, permeado por ações focadas na formação humana integral, em seus aspectos motor,

psicológico, afetivo e cognitivo, ou seja, não se trata de um projeto isolado, mas de uma construção

coletiva, que envolve toda comunidade na busca de objetivos comuns. Nele, se estabelece o

interesse de cada segmento a despeito do que se pretende construir e realizar. É um compromisso de

todos, em que cada parte deve assumir, buscando os meios e os fins necessários para concretizar e

tornar real os desejos e os objetivos estabelecidos que visem o bem da coletividade.

Neste contexto o plano de Gestão Escolar para o CEI Proinfância Criança Sorriso

propõe-se a promover a mediação com a comunidade escolar, contribuindo para o desenvolvimento

saudável das crianças, propiciando-lhes oportunidades de ampliarem seus conhecimentos através de

experiências significativas e prazerosas, que oportunizem o desenvolvimento de cidadãos com

pensamento crítico e participativo, visando uma educação humanizada e de qualidade, abrangendo

valores, tais como: Respeito, Cooperação, Cidadania, Solidariedade, Valorização humana, Amor,

Sabedoria, Ética, Transparência, Conhecimento, Comprometimento e Sustentabilidade, inspirando o



espírito descobridor, a valorização da criatividade e livre expressão, tornando-se referência na

Educação Infantil do município de Tigrinhos.

 
5- PROPOSTA DAS METAS E AÇÕES

O Plano de Gestão Escolar contempla metas e ações para o bom andamento das atividades

escolares:

GESTÃO ESCOLAR

METAS AÇÕES

Desenvolver um trabalho de maneira que a
Gestão Escolar aconteça de forma democrática.

· Reunir e ouvir toda a comunidade escolar
em encontros presenciais e em pesquisas para
conduzir democraticamente o trabalho na
Gestão Escolar;

- Manter parcerias com a Secretaria
Municipal de Educação e Administração
Municipal

Adquirir recursos para contribuir nas demandas
do planejamento das professoras no auxílio de
compras de materiais, pequenas manutenções
emergenciais do cotidiano do CEI, auxílio na
melhoria dos ambientes.

- Rifa;
- Mensalidade;
- Festa Junina;
- Dia da família na escola.

Cumprimento da carga horária prevista na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de,
no mínimo, 200 (duzentos) dias letivos e 800
(oitocentas) horas/ano, atendendo o calendário
escolar

- Analisar atentamente com a equipe da
Secretaria Municipal de Educação o
funcionamento dos Dias Letivos, Paradas
Pedagógicas, Conselhos de Classes, Reunião
Pedagógicas e demais eventos durante ao ano
letivo;

- Reunir-se com equipe da Secretaria
Municipal de Educação e demais Gestores do
Município tanto da rede Municipal e Estadual
para fazer a elaboração de um calendário
coletivo, considerando a realidade de cada
escola;

- Divulgar e ter a aprovação da
Comunidade Escolar do calendário Escolar.

GESTÃO PEDAGÓGICA

METAS AÇÕES



Atuar de forma coletiva e individual com a
equipe docente, equipe pedagógica para
planejar a Parte Pedagógica da Unidade
Escolar buscando a qualidade tanto da equipe
como da aprendizagem das crianças.

- Elencar pontos positivos e negativos da
Parte Pedagógica;

- Planejar com a Secretaria Municipal de
Educação maneiras de melhorar cada vez a
parte pedagógica da Unidade Escolar;

- Analisar com a equipe docente e
pedagógica quais as maneiras de ter êxito e
qualidade na parte pedagógica;

Garantir que os direitos de aprendizagem da
BNCC da educação infantil estejam presentes
no cotidiano das crianças.(Conviver; Brincar;
Participar; Explorar; Expressar; Conhecer-se.

- Acompanhar o planejamento dos
professores e sempre que possível suas práticas
nos ambientes de aula;

- Fazer orientações quando necessário;
- Orientar de forma geral toda a

comunidade escolar, para que conheçam e
vivenciem os direitos de aprendizagem das
crianças;

- Dar o suporte necessário quanto aos
materiais para o desenvolvimento das aulas;

- Promover momentos de interações entre
as turmas;

- Possibilitar vivências culturais, leituras,
contação de histórias, teatros, dança,
musicalização, jogos, passeios e experiências
nas diferentes áreas do conhecimento e das
múltiplas linguagens das crianças;

- Organizar espaços que desafiem as
crianças a fazerem suas próprias escolhas, para
que assim possibilite que elas sejam as
protagonistas da construção do seu “eu” .

Identificar temas que sejam pertinentes para o
grupo desenvolver projeto bimestral e ou
semestral;

- Planejar experiências que utilizem o
conhecimento prévio das crianças;

- Impulsionar a descoberta e a construção
de novos conhecimentos;

- Socializar o tema nas reuniões de
planejamento e de forma cooperativa realizar o
projetos que é de todas as turmas respeitando
as habilidades de cada faixa etária;

- Envolver a equipe e a comunidade na
definição das metas dos projetos, com o intuito
de facilitar e dinamizar o trabalho pedagógico.

Ministrar reuniões com pais, equipe de
funcionárias, APP, e conselho escolar com o
objetivo integrar a comunidade sobre os

- Compartilhar ideias, discutir sobre
temas pertinentes ao bom desenvolvimento da



acontecimentos e propostas do CEI através da
gestão democrática, dividir as
responsabilidades e buscar soluções em grupo.

instituição, organizar estratégias de melhorias
para o CEI;

- Informar aos demais componentes da
escola sobre as ações desenvolvidas.

GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO E AMBIENTE

METAS AÇÕES

Possibilitar cada vez mais um Espaço e
Ambiente agradável e acolhedor na Unidade
Escolar.

- Fazer levantamento de demanda com
equipe de profissionais que atuam na Unidade
Escolar, com professores que atuam em cada
faixa etária para apontar a necessidade de um
espaço e ambiente acolhedor e voltado aos
interesses das crianças;

- Manter contato com a Associação de
Pais e Professores, Secretaria Municipal de
Educação e Administração Municipal para
possíveis aquisições ou alterações no Espaço
e Ambiente da Unidade Escolar.

Melhorias no parque - Por meio de comunicação com o
poder público, solicitar a manutenção do
parque, além da construção de um parque que
atenda as crianças de Berçário e Maternal I.

Arborização do parque e vegetação em frente ao
CEI.

- Plantar árvores, vegetações, manter
horta ativa, adubar a grama.

Contribuir com a organização de espaços
educativos mais igualitários, emancipadores.

- Construir espaço de psicomotricidade,
como amarelinhas, painéis interativos (tapete
sensorial).

6-GESTÃO ESCOLAR

A Gestão Escolar precisa considerar o todo e o entorno de seu trabalho para cada vez ter a
eficiência nas atividades institucionais e melhorar o ensino, segue as propostas metas e ações com
relação aos seguintes aspectos:



6.1 Projeto Político Pedagógico  e Regimento Interno

6.1.1- Projeto Político Pedagógico

O Projeto Pedagógico é um documento que tem uma relação significativa e muito

importante nos objetivos educativos da escola, demonstra a identidade da escola, explana sua

organização, define objetivos para a aprendizagem dos alunos e concretiza a capacidade de cada um

poder contribuir e sentir-se envolvido, engajado e pertencer-se como membro atuante de toda a

comunidade escolar (gestores, professores, demais profissionais da escola, pais, alunos e

comunidade) em torno de objetivos que geram educação de qualidade.

Neste sentido tem-se como meta e ação:

- Planejar a elaboração, revisão e atualização do Projeto Político Pedagógico da

Unidade Escolar, antes do período que antecede o início das aulas e se ter necessidade fazer

atualização durante o ano letivo, de maneira participativa e democrática envolvendo todos os atores

vinculados à escola, como: gestores, coordenadores, professores, funcionários, alunos, pais,

familiares, representantes da comunidade vinculada ao processo educativo da escola, conselho

escolar, Associação de Pais e Professores;

- Estabelecer no PPP os princípios, diretrizes e propostas de ação para melhor

organizar, sistematizar e significar as atividades desenvolvidas pela escola como um todo;

- Divulgar o documento sempre que alterado para a Comunidade Escolar.

6.1.2- Regimento  interno

O Regimento Interno é um documento importante onde apresenta os objetivos , definições e

normas que serão benéficas para a Unidade Escolar, sendo assim:

- Estudar e analisar o regimento Interno da Escola juntamente com toda equipe escolar

e familiares ou responsáveis pelas crianças para buscarmos os resultados desejados para o bom

funcionamento da escola;

- Estabelecer as regras escolares que visam desenvolver a disciplina, a fim de

mantermos a ordem e harmonia na convivência escolar;

- Aprovar o Regimento Interno e deixá-lo a disposição dos interessados a fim de que

se conheça os procedimentos que orientam cada situação da vida escolar e se firme o primeiro

princípio que une as famílias e a escola.

6.2 Processos de acesso e permanência



O processo de acesso e permanência das crianças na Unidade Escolar é importante e

torna-se  é indispensável o seu acompanhamento, por tanto propõe-se as seguintes ações:

- Ter sempre um contato direto com os familiares e responsáveis pelas matrículas,

para que a documentação do acesso da criança da Unidade Escolar aconteça através da matrícula

inicial, estabelecendo assim  vínculo, entre a criança, a família e Unidade Escolar;

- Manter na Unidade Escolar os formulários específicos quanto a admissão de alunos

novos; rematrícula de alunos já pertencentes a escola; admissão de alunos por transferências;

- Planejar sempre com a Secretaria Municipal de Educação o Edital de Matrículas

para o ano letivo, que acontece anualmente em épocas e períodos determinados pela Secretaria

Municipal de Educação;

- Realizar um trabalho em parceria com demais setores: Educação, Assistência Social,

departamento de Saúde, Conselho Tutelar, Fórum da Comarca de Maravilha, Sistema Apoio,

familiares e professores para garantir  a permanência da criança da Escola;

- Seguir as regras e determinações legais quanto ao acesso e a permanência da criança

na Escola.

6.3 Conselho Escolar e Associação de Pais e Professores

6.3.1 Conselho Escolar

Vejo o Conselho Escolar como um órgão colegiado, constituído por representantes de todos

os segmentos da comunidade escolar (pais, alunos, membros do magistério, funcionários e

diretor/a), que toma decisões sobre questões administrativas, financeiras e político-pedagógicas da

escola. Neste sentido propõe-se como metas e ações:

- Divulgar a Comunidade escolar que são os representantes do Conselho Escolar e apresentar

seu papel e suas funções, destacando que é um lugar para participação e decisão, um espaço de

discussão, negociação e encaminhamento das demandas educacionais, possibilitando a participação

social e promovendo a gestão compartilhada;

- Realizar as reuniões e encontros com a escola e Conselho Escolar periodicamente ou

sempre que houver necessidade, seguindo os tempos previstos em seu funcionamento ou organizar

calendários para reuniões com pauta previamente estabelecida, para que os representantes possam

discutir e encaminhar soluções.

6.3.2- Associação De Pais E Professores



Ter parceiros para desenvolver e desempenhar um bom trabalho e que seja de maneira

democrática é essencial para o andamento do ensino e do trabalho na Unidade Escolar e contar com

Associação de Pais e Professores é fundamental. neste sentido, busca-se como ações:

- Apropriar-se do funcionamento e documentação burocrática da Associação de Pais e

Professores da Unidade Escolar;

- Realizar as Assembleias Gerais e Extraordinárias a cada ano letivo e reuniões com a

diretoria a cada 6(seis) meses ou sempre que necessário para Prestação de Contas e troca de

informações e planejamentos para o bom andamento das atividades escolares;

- Trabalhar em parceria com a Associação de Pais e Professores de maneira

transparente e democrática;

- Realizar planejamento entre escola e Associação para realização de atividades,

eventos, arrecadações, obrigações com seus recursos, sejam eles provenientes de doações de pessoa

física, de entidades públicas ou privadas ou de subvenções de órgãos governamentais.

6.4 Recursos financeiros

A Unidade Escolar é uma instituição voltada para o aprendizado e desenvolvimento, mas

não se pode esquecer que também são empresas de caráter público ou privado, em que uma boa

gestão escolar é essencial para que os recursos financeiros sejam bem aplicados. Dessa forma,

ressalta-se as metas e  ações:

- Conhecer as fontes de recursos financeiros, as entradas e saída de dinheiro, onde

fazer os investimentos dos recursos, onde aplicar, quais equipamentos e manutenção necessárias,

dentre outros aspectos que impactam as finanças da escola, sempre de maneira transparente e de

forma democrática;

- Divulgar, preencher relatórios e fazer Prestação de Contas dos recursos financeiros,

sejam advindos da Administração Municipal que tem como finalidade ajudar na manutenção das

despesas da escola, para manter o atendimento dos alunos durante o ano letivo;

- Agir de maneira coerente com o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE),

criado em 1995 pelo governo federal, o PDDE tem como objetivo prestar assistência financeira para

as escolas, em caráter suplementar, a fim de contribuir para manutenção e melhoria da infraestrutura

física e pedagógica, bem como fortalecer a participação social e a autogestão escolar;

- Realizar trabalho em parceria com pais, professores e comunidade em geral durante

o ano para realização de eventos, para viabilização de valores para serem usados no dia a dia

escolar, como por exemplo:

- Dia da Família na escola com apresentação cultural, almoço e demais atrações planejadas

com Educação e professores;



- Parcerias com empresas particulares para recebimento de uma porcentagem na venda de

livros, lençóis, etc, e entidades para venda de lanches e refrigerantes nos campeonatos realizados no

Município;

- Realização da Festa Junina com apresentações organizadas na escola com as crianças;

- A Rifa anual que cada família recebe para realizar a venda dos números para posteriormente

realizar o sorteio na escola;

- Além da contribuição da mensalidade, onde é enviado para casa mensalmente um envelope

para os pais fazerem a sua contribuição com um valor mínimo decidido em assembleia com pais e

professores no início do ano letivo.

6.5 Transparência na gestão

O princípio da transparência na gestão é uma ferramenta básica para melhoria na qualidade

de ensino e aprendizagem. Para tanto, faz-se necessário apostar cada vez mais na comunicação

entre a escola e as famílias, partindo das seguintes metas e ações:

- Informar sempre os familiares e responsáveis, pois estes têm o direito de saber e

receber todas as informações a respeito da vida escolar de seus filhos;

- Disponibilizar e divulgar o calendário escolar para conhecimento público, sempre no

início do ano letivo (assembleia de pais e professores), para dar ciência a todos do planejamento

anual, informando dia das reuniões, dos planejamentos, paradas pedagógicas, pontos facultativos,

feriados…etc.;

- Proceder a realização de assembleias ordinárias e havendo necessidade

extraordinárias com prestação de contas, reunião semestral com os membros da APP ou quando

houver necessidade, informar as famílias sobre os recursos recebidos e aplicados, além de manter

em dia o livro caixa da associação;

- Proporcionar espaços de participação e, dentre outras competências, promover um

clima de confiança e reciprocidade, em que todos possam compartilhar ideias, opiniões, chegando a

um consenso e responsabilizando-se pelos resultados; proporcionar um ambiente colaborativo;

incentivar e articular para que todos os segmentos envolvidos no processo educacional participem

da tomada de decisões, acompanhamento e avaliação das ações da escola.

6.6 Vínculo com a Comunidade Escolar, comunicação Instituição-Família



A parceria entre família e escola é um dos principais elementos para o sucesso da educação.

É comum acreditar que cada um deve cumprir seu papel separadamente. Portanto tem como metas e

ações:

- Criar entre os familiares e responsáveis e a Unidade Escolar de ensino um canal para

estarem em constante sintonia, tendo como objetivo final o pleno desenvolvimento infantil;

- Desenvolver uma gestão democrática, capaz de incentivar a participação constante dos pais

no ambiente escolar. Essa relação deve ir além dos encontros para discussão de questões

burocráticas, como reclamações, sugestões, reuniões, etc. É importante estar à disposição em

horários mais acessíveis e demonstrar que a escola está aberta para o diálogo e novas sugestões;

- Planejar com a equipe projetos e atividades para que a sintonia entre família e escola

possibilite o desenvolvimento da criança e do processo de aprendizagem para serem ampliados

dando a oportunidade a criança de vivenciar experiências educativas na escola e no convívio

familiar;

- Desenvolver com a Associação de Pais e Professores, Secretaria Municipal de Educação e

família, no decorrer do ano letivo atividades diferenciadas visando fortalecer o vínculo entre escola

e a família, objetivando a integração e o desenvolvimento integral dos alunos;

- Promover e planejar com a equipe pedagógica e docente a organização de reuniões por

turmas com os pais ou responsáveis , pois é essencial para vida escolar das crianças que família e

escola trabalhem unidas em função de objetivos comuns. O primeiro contato é importante para

explicitar a relação sólida que deve existir entre as duas partes: a escola e a família, base para a

criação de um vínculo de confiança e respeito entre pais e educadores;Fazer o resgate da atividade

Chá dos Avós, que significa celebrar a experiência de vida, reconhecer o valor da sabedoria

adquirida, a importância do convívio com as pessoas e com a família. O papel desempenhado pelos

avós é muito importante para a criança, pois costumam fazer parte das nossas lembranças de

infância;

- Estimular a relação da família na escola para que ocorra de forma efetiva e contínua, na

atividade de confecção de cestas de Páscoa;

- Estabelecer critérios para a Avaliação presencial das crianças uma vez ao ano ou quando a

família sentir a necessidade.

6.7 Cumprimento da legislação em vigência

A legislação é o que fundamenta a Educação e rege o funcionamento das atividades na

Unidade escolar, por isso como metas e ações:



- Manter contato periódico e sempre que necessário com Gestão da Secretaria Municipal de

Educação, com Administração Municipal, Departamento Jurídico para atuar e desenvolver um

trabalho de Gestão Escolar de acordo com a Legislação Vigente, seguindo Leis, Portarias, Decretos

tanto Federais, Estaduais e Municipais;

- Buscar informações referentes à legislação na Constituição Federal, Lei de Diretrizes e

Bases( LDB), Sistema Municipal de Ensino, Conselhos Municipais, Projeto Político Pedagógico,

Base nacional Comum Curricular, Diretrizes Municipais de Educação Infantil e demais documentos

legais que regem  a Educação.

6.8 Atribuições dos profissionais da Instituição de Ensino

Cada profissional que atua na Unidade Escolar precisa considerar as características

peculiares de sua função, bem como a faixa etária das crianças da Educação Infantil para que se

possa envolver as crianças em experiências significativas, que possibilitem o desenvolvimento das

suas capacidades. O espaço e estrutura da Unidade Escolar precisa ser organizado, limpo, seguro e

agradável, por isso não é função somente de um profissional e sim de toda a equipe.

Sendo assim as atribuições dos profissionais da Instituição de Ensino configuram-se como

metas e ações:

- Realizar estudos sobre a Base do Território Catarinense e das Diretrizes Municipais

da Educação Infantil com a equipe docente para perceber as necessidades básicas e atribuições de

cada faixa etária e atendê-las, os profissionais têm o papel de mediadores entre a criança e o

conhecimento, seja ele cognitivo, sensorial, motor ou emocional;

- Cumprir as atribuições e funções contidas na legislação vigente, seja em Estatutos,

Planos de Cargos e Salários, e mais que venham atender ao bom funcionamento da Unidade

Escolar.;

- Orientar-se, planejar e discutir com toda a equipe baseando-se nas diretrizes

educacionais do Estabelecimento, Projeto Político Pedagógico e da Secretaria Municipal de

Educação.

7- PEDAGÓGICA

Ao planejar um bom trabalho na Unidade Escolar a parte Pedagógica é fundamental para

que a aprendizagem se efetive, e segue as propostas das METAS E AÇÕES que evidenciam o

Currículo da Educação Básica do Sistema Municipal de Ensino de Tigrinhos, Perspectiva Inclusiva,

Diversidade Cultural, melhoria na qualidade relação educativa e pedagógica, Avaliação Diagnóstica



e Formativa, Percurso Formativo, Planejamento, Aprendizagem e Desenvolvimento, Princípios

Éticos, Políticos e Estéticos, Avaliação, Formações, Práticas Pedagógicas, Instrumentos de Gestão.

7.1 Currículo da Educação Básica do Sistema Municipal de Ensino de Tigrinhos

No Currículo precisa considerar as práticas educativas no âmbito escolar, apontar como

referência a organização dos espaços, da rotina, dos materiais que disponibilizamos para as

crianças, bem como, as experiências com as linguagens verbais e não verbais que lhes serão

proporcionadas e o modo como vamos recebê-la, nos despedir delas, trocá-las, alimentá-las durante

seu período na instituição.

Sendo assim busca-se como metas e ações:

- Realizar estudos e paradas de estudos para compreensão do Currículo da Educação

Básica do Sistema Municipal de Educação em articulação com o Currículo Nacional.;

- Estudar o currículo da unidade escolar associado às Diretrizes Curriculares Nacionais

para Educação Infantil 2010 e ao Sistema de Ensino Aprende Brasil;

- Promover dias de Estudos para aprimorar a organização curricular da Educação

Infantil com a Base Nacional Comum Curricular e implantação do Currículo Base de Educação

Infantil e Ensino Fundamental no Território Catarinense, seguindo os direitos de

aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se;

- Desenvolver o trabalho pedagógico através da organização Curricular da Educação

Infantil estruturada nos cinco campos de experiências: Eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e

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

tempo, quantidades, relações e transformações.

7.2 Perspectiva Inclusiva

A Educação inclusiva deve conhecer e analisar a realidade social, para ampliar a visão de

mundo e desenvolver oportunidades de convivência a todas as crianças.

Por tanto é fundamental ter como metas e ações:

- Desenvolver com toda a equipe escolar a busca da identidade própria de cada

estudante, o reconhecimento e a valorização das diferenças e potencialidades, o atendimento às

necessidades educacionais no processo de ensino e aprendizagem, como base para a constituição e

ampliação de valores, atitudes, conhecimentos, habilidades e competências;



- Garantir o bom atendimento desse aluno na rede escolar regular, direção e equipe

pedagógica, juntamente com os profissionais da educação para ampliar e enriquecer os recursos

que promovam uma melhor aprendizagem de todos;

- Articular com a família, Secretaria Municipal de Educação condições necessárias,

com o objetivo de possibilitar melhor atendimento pedagógico ao aluno em questão, bem como a

turma toda;

- Organizar planejamento educacional juntamente com a Secretaria Municipal de

Educação para que encaminhamentos pedagógicos sejam realizados com equipe pedagógica e em

parceria com demais Departamentos como Secretaria de Saúde, Assistência Social promovendo um

trabalho em Rede;

- Manter diálogo constante com as famílias e com as entidades frequentadas pelos

alunos fora da Unidade Escolar para fazer um trabalho em parceria voltado ao bem estar e

desenvolvimento integral da criança.

7.3 Diversidade Cultural

A diversidade cultural precisa ser articulada com a Família e escola valorizando aspectos

culturais relevantes de outros povos dentro do ambiente escolar, bem como da cultura local,

Dessa forma tem-se como metas e ações:

- Conversando sobre o assunto, falando sobre respeito e diversidade com as crianças;

mostrando através de filmes, músicas e livros, como respeitar as diferenças é construir relações

mais saudáveis.

- Planejar com a equipe a integração incentivando durante brincadeiras ou outras

atividades, possíveis divergências entre as crianças , estimulando a capacidade de argumentação e

escuta, usar a literatura infantil a favor da diversidade, pois em muitas histórias existem grandes

exemplos de representatividade;

- Fortalecer a autoestima das crianças e funcionários mostrando que conforme vamos

interagindo uns com os outros, vamos construindo novos saberes, aprendendo a respeitar e

compreender diferentes culturas;

- Trabalhar juntas, família e escola o tema a diversidade cultural na Educação Infantil,

envolvendo as competências linguísticas, novas formas de pensar, novos conhecimentos além de

diferentes experiências.

7.4 Melhoria na qualidade relação educativa e pedagógica



A relação educativa e pedagógica precisam estar associadas para que o trabalho educacional

tenha a função de criar condições para um desenvolvimento integral de todas as crianças.

Dessa forma, fica estabelecido como metas e ações:

- Buscar uniformidade de desenvolvimento e oferecer condições igualitárias mesmo

que a criança apresente ritmos distintos de aprendizagem, caracteriza o controle educacional do

sistema;

- Proporcionar para a criança experiências de aprendizagens contribuindo para a

integridade intelectual e cognitiva;

- Planejar com os docentes e equipe pedagógica planos e projetos guiados pelos

referenciais que regem a educação municipal, bem como as leis estabelecidas, sempre associando e

avaliando a qualidade da ação educativa com a pedagógica;

- Buscar uma qualidade educativa, no intuito de uma igualdade de atitudes e práticas

pedagógicas;

- Planejar com a Secretaria Municipal de Educação formação continuada voltada para

aprimorar a prática educativa associada à prática pedagógica.

7.5 Avaliação Diagnóstica e Formativa

A vida escolar é uma das etapas mais importantes na formação da criança. Na escola, ela

tem contato com seus deveres e aprende a socializar-se com outras crianças. Sendo assim, é muito

importante que a escola acompanhe essa formação por meio da avaliação diagnóstica para a

Educação Infantil. Essa avaliação fará muita diferença para se obter os melhores resultados no

processo de aprendizagem, além de ser muito importante para verificar se o aluno apresenta alguma

dificuldade na execução de determinada tarefa e o porquê disso.

Nesse contexto vale ressaltar a importância das seguintes metas e ações:

- Criar condições para que todos os estudantes possam adquirir as competências

necessárias para o seu aprendizado;

- Registrar apontamentos de tudo o que é observado durante a prática pedagógica com

foco centrado no aluno;

- Dar voz ao aluno para que ele não seja avaliado sob uma única perspectiva;

- Montar dossiê de cada criança utilizando atividades e trabalhos manuais que

comprovam o que está sendo descrito no relatório e exemplificando o seu desenvolvimento escolar;

- Dialogar com os pais para entender o contexto familiar da criança, pois além de

estarem presentes no dia a dia das crianças, eles têm outra visão sobre elas e têm mais propriedade

para falar sobre os seus filhos;



- Criar formas de autoavaliação para as crianças possibilitando às crianças a

administração dos próprios comportamentos, sentimentos e pensamento, fazendo com que a mesma

possa refletir sobre si e os percursos trilhados;

- Propor às crianças se envolverem com práticas e atividades culturais é uma iniciativa

importante a ser adotada pelo professor, promovendo momentos educativos em sala de aula.

Na avaliação é considerada como um processo, onde o professor pode ver o aluno crescer,

descobrindo se um aluno está indo bem ou precisa de ajuda, monitorando o processo de

aprendizagem, assim, objetiva-se melhorar a aprendizagem do aluno, por meio de um feedback

significativo.

Para a realização de uma avaliação formativa podemos considerar as seguintes metas e

ações:

- Manter uma relação saudável entre professor e aluno baseada no diálogo e na sinceridade;

- Incentivar o protagonismo da criança demonstrando que a aprendizagem torna-se mais

efetiva quando é entendida como uma via de mão dupla: todos têm o que ensinar e o que

aprender;

- Aplicar atividades que incentivam as crianças a buscarem soluções para problemas

estimulando a curiosidade científica, o pensamento crítico, a liberdade de expressão, a

responsabilidade e a aprendizagem autônoma;

- identificar o progresso do aluno, registrando e apreciando seus pontos fortes e fracos de

forma contínua, como parte do processo interativo em sala de aula, de modo a oferecer

orientação a criança enquanto ela aprende;

- Encorajar a criança, fornecendo feedbacks positivos que orientem seu processo cognitivo,

favorecendo sua auto-avaliação e seu envolvimento e responsabilização no desenvolvimento

de tarefas que o levarão a uma aprendizagem efetiva.

7.6 Percurso Formativo

O percurso Formativo das crianças na Unidade Escolar precisa considerar toda a estrutura e

a organização curricular, o trabalho realizado com a criança, o seu desenvolvimento considerando

aprendizagens que possuía e aprendizagens adquiridas ou conquistadas.

Por isso será importante algumas metas e ações:

- Conhecer qual é o perfil da criança que entra na escola, através de contato com a família e

atividades que possibilitem essa troca de informações;

· Com a equipe identificar e ter definido um planejamento conceitual, definir formas de

registros e sistematizações;



· Trabalhar com atividades cognitivas práticas, discussões, experiências, exposições e relatos

dos docentes, bem como as vivências e ações didáticas trabalhadas no seu dia a dia.

7.7 Planejamento

 O planejamento na Educação Infantil é um momento que possibilita ao professor encontrar

soluções para obter avanços no desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da criança, para isso

deve ser uma atividade contínua, onde o professor não apenas escolhe os conteúdos a serem

passados, mas faz todo um processo de acompanhamento para diagnosticar os avanços e as

dificuldades de toda a turma e também de forma individual, pois é fundamental que o professor leve

em consideração as particularidades e especificidades de cada criança, já que cada uma tem um

modo de agir, pensar e sentir diferente de outra. Nesse viés estabelece-se como metas e ações:

- Realizar a cada final de bimestre uma parada pedagógica, onde são analisados os avanços e

progresso da aprendizagem das crianças e de cada turma;

- Dialogar para que o processo de avaliação na Educação Infantil aconteça de forma

contínua, onde sejam considerados os principais aspectos que envolvem o desenvolvimento da

criança: cognitivo, afetivo e psicomotor, priorizando a linguagem em diferentes perspectivas, o

raciocínio lógico-matemático, a sociabilidade e o movimento, que se tornam referência para a

avaliação sistemática das crianças, no que tange à construção de competências e habilidades;

- Assegurar às crianças com necessidades especiais uma avaliação diferenciada, respeitando

seus níveis de desenvolvimento;

- Ter como suporte os Planejamentos Pedagógicos bimestrais, de acordo com a proposta

pedagógica da escola fundamentada de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (2017) e

Base Curricular de Educação Infantil e Ensino Fundamental no Território Catarinense (2019);

- Como estratégia de superação dos estudantes que apresentam dificuldades na

aprendizagem é proposto que se faça uma avaliação pedagógica e se percebendo indícios de

problemas, os mesmos são encaminhados para avaliação com os profissionais na Rede de

Atendimento em parceria com a Secretaria da Educação e Secretaria da Saúde e Assistência Social

e com acompanhamento da Coordenação Pedagógica;

- A partir da observação e de instrumentos pré-definidos, analisar e acompanhar o processo

de construção do conhecimento de cada criança e redirecionar o trabalho desenvolvido, conforme as

necessidades e dificuldades encontradas.

7.8 Aprendizagem e Desenvolvimento



A educação infantil, como fase inicial da educação básica, é de grande importância para o

desenvolvimento do indivíduo em todos os aspectos de sua formação enquanto aluno e cidadão.

Uma aprendizagem significativa se concretiza por meio do papel ativo da criança,

vivenciando experiências e desafios. A partir da ludicidade, o professor promove a ligação entre o

conteúdo e a realidade da criança, proporcionando aprendizagens significativas. Trabalhando com

uma proposta lúdico-educativa, o professor planeja cuidadosamente o que irá ser desenvolvido com

as crianças, propondo atividades que envolvam interações e troca de saberes, permitindo que a

criança se desenvolva integralmente.

Dessa forma algumas metas e ações a serem trabalhadas poderão proporcionar:

- Uma educação para o mundo, proporcionando mais oportunidades de contato da criança

com o mundo e suas diferentes culturas, e também mostra como certas coisas funcionam fora do

ambiente familiar;

- Desenvolvimento da linguagem da criança feita de forma lúdica, com contação de histórias,

rodas de leitura, jogos e brincadeiras que envolvem o desenho de letras e a formação de palavras;

- Convivência com outras crianças da mesma faixa etária estimulando a criação de vínculos

afetivos e as amizades, além de criar noção de regras sociais, de espaço coletivo e de respeito com o

próximo, que é a partir daí que se começa a formar futuros cidadãos;

- Desenvolvimento da autonomia a partir da habilidade da comunicação, fazendo com que a

criança desenvolva suas formas de expressão e de identificação dos sentimentos ao lidar com outras

crianças e situações diferentes daquelas vividas em casa;

- Abranger diferentes esferas física, intelectual, criativa e psicológica, articulando todas elas

de forma lúdica, para que os pequenos se envolvam nas atividades com mais prazer.

7.9 Princípios Éticos, Políticos e Estéticos

Os princípios Éticos, Políticos e Estéticos da educação infantil configuram-se nos atos de

cuidar e educar na educação infantil que mesmo sendo complexos, ao mesmo tempo são

desafiadores, pois requerem reconhecer a criança como um sujeito de direito e entender o seu

desenvolvimento de modo integral: psicológico, físico, intelectual, social e cultural. São princípios

que se complementam e expressam uma formação fundamentada na integralidade do ser humano,

que precisa apropriar-se dos sentidos éticos, políticos e estéticos na construção da sua identidade

pessoal e social.

De acordo com as Diretrizes Municipais para a Educação Infantil e segundo as Diretrizes

Curriculares Nacionais, destacam-se como PRINCÍPIOS ÉTICOS autonomia, responsabilidade,



solidariedade, respeito ao bem comum e meio ambiente, diferenças culturais, identidades e

singularidades. Nesse viés propõe-se como metas e ações:

- Proporcionar a convivência em grupos, de modo a favorecer apropriação de valores e

princípios éticos, solidariedade, justiça, aceitação, respeito e confiança;

- Auxiliar no processo de inclusão, por meio do Atendimento Educacional Especializado

familiaridade com diferentes linguagens e na aceitação das diferenças entre pessoa propiciando um

clima de respeito às diferenças e desafiando os alunos a crescer na compreensão de seus próprios

conflitos e questionamentos;

- Estimular a criança a manifestar seus interesses, desejos e curiosidades no seu dia a dia na

escola e a fim de que seja ouvida e respeitada em sua identidade, bem como deve ter a possibilidade

de ter contato com sujeitos, culturas e conhecimentos diversos a fim de criar o reconhecimento e

respeito ao bem comum.

Deste modo, torna-se evidente que os princípios éticos são uma gama de conceitos que

valorizam o respeito à identidade, permeiam a formação autônoma da criança valorizando de forma

harmoniosa a convivência social e com o meio natural.

Quanto aos PRINCÍPIOS POLÍTICOS fundamentados na cidadania, responsabilidade,

criticidade, liberdade, respeito à vida, honestidade, solidariedade e justiça, ordem e democracia, ou

seja, o educar para vida, tem-se como metas e ações:

- Realizar estudo do Projeto Político Pedagógico da escola de forma coletiva,

envolvendo pais, professores, funcionários e equipe diretiva, buscando uma gestão participativa

pautada em valores democráticos.

De acordo com os PRINCÍPIOS ESTÉTICOS identificados no PPP do CEI, pautados na

explicitação dos objetivos da escola, a partir da sensibilidade, criatividade, ludicidade, diversidade,

manifestações artísticas criar um ambiente lúdico, que proporciona à criança o prazer de brincar, se

divertir, passear, aprender, experimentar, construir e ser feliz se desenvolvendo em seus aspectos

sócio afetivos e sociais.declararam que a instituição de educação infantil se propõe a construir um

ambiente lúdico, proporcionando o prazer de brincar, divertir-se, passear, aprender, experimentar,

construir e ser feliz. Dessa forma propõe-se como como metas e ações:

- Construir práticas que estimulem a criança a conhecer, refletir e ser criadora. Que ela possa

expressar suas opiniões e ser aceita no grupo. Como ser que aprende, mas que também pensa e que

constrói possibilidades de intervenção nas situações que vive.

7.10 Avaliação

A avaliação na Educação Infantil, de acordo o atual Projeto Político Pedagógico da Unidade

Escolar está de acordo com a Base Nacional Comum Curricular do ano 2017, tem o propósito de



acompanhar de forma sistemática o desenvolvimento da aprendizagem das crianças. Esse parâmetro

é também reafirmado pelo Currículo Base do Território Catarinense que indica a importância de

valorizar seus saberes, para direcionar o planejamento da ação pedagógica.

Conforme o PPP da Educação Infantil no contexto do município de Tigrinhos busca

estabelecer como metas e ações:

- Conceber a avaliação como processual efetiva, sendo de forma refletida e contínua, com

função diagnóstica e investigativa, com finalidade de redimensionar a ação pedagógica envolvendo

o educando, o educador, a turma e até mesmo o ambiente escolar, visando otimizar o

desenvolvimento e a aprendizagem das crianças;

- Manter uma organização sistemática do processo educativo no âmbito da escola

contemplando momentos, considerados relevantes para socialização entre os docentes, a cada

bimestre, em encontros pedagógicos organizados pela Direção da escola;

- Realizar o compartilhamento da avaliação com a família em duas etapas, sendo a primeira

no final do primeiro semestre, para uma conversa entre os pais ou familiar responsável e os

professores de forma individual, priorizando a caminhada evolutiva da criança e sintonizando com a

família, informando as possíveis demanda de atendimento com atenção especializada, quando

houver necessidade. Outra no final do segundo semestre, os docentes elaboram uma avaliação

descritiva, impressa em duas vias, uma será enviada para a família, outra será arquivada na

Secretaria da Escola;

- Criar vínculo com a escola fundamental em relação às crianças que estão encerrando o ciclo

da Educação Infantil e iniciando um novo ciclo, no Ensino Fundamental, ou seja, que os professores

do 1º ano tenham conhecimento dessa avaliação realizada no final do ano.

7.11 Formações

A realização do trabalho docente exige do educador um profundo conhecimento sobre a

criança, de como se processa o seu desenvolvimento, a construção do conhecimento para poder

facilitar, encorajar a criança a pensar ativa e independente em todos os tipos de situações. A

formação é necessária não apenas para aprimorar a ação do profissional ou melhorar a prática

pedagógica, a formação é um direito de todos os professores, conquista e direito da população por

uma escola pública de qualidade.

Pensar em uma formação do educador infantil significa pensá-la continuamente, já que os

professores reelaboram os saberes iniciais em confronto com suas experiências práticas vivenciadas

dia após dia nos contextos educativos, num processo de auto-formação.



Dessa forma, vale ressaltar a busca de uma Formação Continuada a partir das seguintes

metas e ações:

- Oportunizar aos profissionais espaços de avaliação e discussão entre as demais atividades

desenvolvidas nas instituições, para que a formação aconteça como um processo contínuo e

integrado ao cotidiano, configurada não somente como necessidade, mas como direito para a oferta

de uma Educação Infantil de qualidade;

- Cursos de aperfeiçoamento, oferecidos pela Secretaria de Educação, dias de estudos

realizados na Unidade Escolar e incentivo a busca de capacitação extraescolar;

- Cursos e ou seminários de formação para os professores das disciplinas curriculares das

turmas, coordenado ou oferecido pela Secretaria Municipal de Educação;

- Reuniões periódicas com profissionais da escola e Secretaria Municipal de Educação;

- Participação dos programas do MEC: Livro Didático, PROINFO, Repasse de Recursos do

FNDE, Merenda Escolar, Transporte Escolar, e também livros técnicos e de literatura enviados pelo

FNDE, Aprende Brasil;

- Quanto à formação e capacitação dos professores que trabalham com alunos Portadores de

Necessidades Especiais na educação infantil, considera-se que atuar com a diversidade em sala de

aula pressupõe conhecimentos e disponibilidade para aceitar o novo, o diferente. Esta formação

deve incluir conteúdos sobre os fatores que levam a deficiências e as necessidades especiais

apresentadas pelos alunos, temas estes que devem fazer parte de cursos de capacitação, graduação e

pós-graduação, assim como vincular-se à prática destes profissionais.

7.12 Práticas Pedagógicas

Conforme citado no PPP a prática pedagógica é construída coletivamente através de

planejamentos definidos no calendário escolar embasados na Proposta Curricular de Santa Catarina

e no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, com princípios pedagógicos da

perspectiva Sócio – Interacionista e Construtivista, BNCC E Base do Território Catarinense e nas

Diretrizes Municipais para Educação Infantil, buscando a cada dia condições favoráveis para que a

criança desenvolva suas relações com o conhecimento, a partir de suas preconcepções, estimulando

a criar sua representação pessoal, a formular hipóteses, a interagir, a brincar com suas ideias,

construindo seu próprio conhecimento e achando um significado para o aprender, pois a educação

completa não se restringe só a transmissão do saber.

As práticas pedagógicas na Educação Infantil devem considerar as especificidades da

criança pequena e das formas como ela aprende e se desenvolve. Os professores organizam suas



metodologias de acordo com conhecimentos próprios sobre o processo de ensino e aprendizagem,

fundamentados nas seguintes metas e ações:

- Aprendizado lúdico partindo de ações lúdicas e brincadeiras a fim de facilitar o vínculo com

os alunos, a brincadeira também é a forma que eles têm de se desenvolverem e aprenderem mais

sobre o mundo;

- Socialização, uma prática da Educação Infantil fundamental para as crianças pequenas que

estão no início de seus processos sociais mais amplos, sendo que para a maioria delas, a escola é o

primeiro espaço social onde ficam depois da própria família, então, diversos conhecimentos serão

desenvolvidos;

- Interdisciplinaridade faz parte do dia a dia de maneira muito peculiar, as crianças aprendem

diversos conteúdos de maneira integrada enquanto brincam e se relacionam com colegas e

professores em um currículo desenvolvido a partir de campos de experiências;

- Fortalecer e estimular a criança em sua autonomia com metodologias que devem servir para

oferecer segurança e empoderar o aluno a ser o protagonista na sala de aula;

- Educação digitalizada: a maioria das crianças tem contato com a tecnologia desde muito

cedo, com isso, também se torna papel da escola e das práticas pedagógicas da Educação Infantil

mediar a relação da criança com os recursos tecnológicos;

- Conscientização, um aspecto evidenciado pela BNCC de importância das competências

socioemocionais, a escola não tem apenas a função de desenvolvimento cognitivo, mas integral. Isto

é, os professores também devem ser capacitados para mediar processos de aprendizagem social e

emocional.

7.1 Instrumentos de Gestão

A escola é uma instituição que por sua vez tem a finalidade da formação humana, a criança e

ou educando, sendo o centro dessa ação e para o qual a gestão deve voltar-se, empenhando os

recursos e meios necessários para alcançar essa finalidade, sem desviar-se e sem dar prioridade ao

trabalho de gestão em si, como atividade central, privilegiando o operacional, os aspectos

burocráticos, a contabilização de resultados causando prejuízo a dimensão educativa da escola.

Adotar medidas que proporcionem um ambiente seguro, saudável e agradável é fundamental

em se tratando da Educação Infantil. A gestão deve estar atenta a este ambiente, que não se delimita

a ideia de ambiente fixo onde as crianças devem permanecer. O ambiente deve conter, expressar,

dar visibilidade a proposta educativa com as crianças. Dessa forma, a gestão em conjunto com o

coletivo da instituição, deve discutir e empenhar os recursos necessários para organizar e cuidar



desse ambiente. O bem-estar das crianças deve ser garantido também no que se diz respeito a

materiais disponibilizados e organizados adequadamente em cada agrupamento de idade.

Para isso, serão adotados os seguintes instrumentos de gestão:

- Uma educação pautada na promoção do desenvolvimento integral da criança em todos os

seus aspectos; compreendendo a indissociabilidade dele e a importância comum de todos,

priorizando a garantia de todos os direitos que a criança tem, na sua condição de sujeito de direitos,

para promover o seu desenvolvimento físico, social, intelectual, afetivo, sexual, emocional,

espiritual;

- Estabelecer um projeto de adaptação escolar, entendendo como direito da criança dever da

escola e da família o seu oferecimento, com qualidade no acesso e permanência da criança na

escola;

- Estabelecer instrumentos para o processo de acompanhamento e registro do

desenvolvimento quanto às aprendizagens das crianças, realizando a observação da trajetória de

cada criança e de todo o grupo – suas conquistas, avanços, possibilidades e aprendizagens,

objetivando qualidade na reorganização de tempos, espaços e situações que garantam os direitos de

aprendizagem de todas as crianças;

- Ofertar estrutura de planejamento para os docentes, de forma que todas as atividades sejam

bem planejadas e com a devida intencionalidade pedagógica;

- Instituir programas de formação para os professores e profissionais escolares, as quais

devem objetivar qualidade no desempenho de suas funções e inclusive desenvolver competências

para integração com a comunidade e para o relacionamento com as famílias em parceria e

planejamento com a Secretaria Municipal de Educação

8- ESPAÇO FÍSICO E AMBIENTE

É importante destacar que a Educação Infantil é um tempo diferente do tempo do ensino

fundamental, projeção de espaços físicos que atendam ao desafio e particularidade do momento de

“ser criança” é fundamental e se possível deixar as crianças participem da organização do espaço e

tempo, estabelecendo com os profissionais que atuam com ela momentos de interação na produção

destes. Assim pretende-se como metas e ações:

- A criança precisa encontrar no espaço educativo algo que não seja uma pré

escolarização “etapa que antecede o ensino fundamental”, mas sim um ambiente que ressalte pela

suas especificidades e nele encontre a apropriação das diferentes linguagens e não somente pela



prioridade da linguagem oral e escrita e matemática, mas destas entrelaçar com as outras formas de

expressão, representação e de conhecimento do mundo pelas crianças;

- Ressalta-se que a organização dos espaços na educação infantil é fundamental para o

desenvolvimento integral da criança, desenvolvendo suas potencialidades e propondo novas

habilidades sejam elas: motoras, cognitivas ou afetivas;

- Adulto deve ser um parceiro que promove interações, que planeja e organiza

atividades com o objetivo a partir das relações dentro do espaço que oferece, buscando o

desenvolvimento integral de todas as potencialidades da criança;

- O educador deve ter seu planejamento voltado para o bem estar da criança, buscando

sempre melhorar a sua prática elaborando sempre novas alternativas de construir o conhecimento de

um grupo como um todo, facilitando as interações, promovendo e construindo espaços adequados

para as crianças.

8.1 Tempos e Espaços

Cabe destacar que a organização do tempo no trabalho educativo com as crianças merecem

atenção para conter cuidados, brincadeiras e aprendizagens dirigidas pelo professor, com conteúdos

diferentes e atraentes, como desenhar, contar história, roda de conversa, entre outras.

Com estudos a partir da Base Nacional Comum Curricular e no PPP da Unidade Escolar,

pode-se afirmar que os espaços destinados à educação infantil foram, por muito tempo,

considerados apenas como locais específicos para o cuidado de crianças pequenas, não se levando

em conta o compromisso e o desenvolvimento. Com a otimização das políticas educacionais,

através de novas descobertas sobre o desenvolvimento infantil, o educar e o cuidar se tornaram

indissociáveis. O ambiente físico das escolas é, portanto, muito mais do que uma simples forma de

aprendizagem e ensino. Em vez disso, o ambiente passou a ser visto como um componente central

da relação entre ensino e aprendizagem.

Quanto ao tempo e espaço da Educação Infantil algumas ações são importantes:

- Organizar sua rotina de modo que facilite sua interação com as crianças, preparando suas

atividades privilegiando o tempo e o espaço organizado por ele, inserindo na rotina das crianças um

momento crucial que não deve ser esquecido, como a hora de brincar, os brinquedos e objetos para

tal e o tempo e o espaço disponíveis para as brincadeiras;

- Educar não é apenas ensinar a ler e escrever, mas cuidar, alimentar, tratar da higiene e da

saúde, num ambiente permeado de amor, cuidados, carinhos, educando e ensinando para a vida,

formando cidadãos capazes, sujeitos criativos, pensantes e acima de tudo felizes, capazes de criar,



recriar e se desenvolver cognitivamente, socialmente e afetivamente, fortalecendo a interação entre

criança e adulto;

- Para a organização do tempo e espaço, há a necessidade de ser planejado com

intencionalidade, proporcionando à criança oportunidade de escolher, de experimentar e fazer novas

interações;

- Pensar e planejar a organização organização do tempo e espaço em benefício do

desenvolvimento da criança, considerando-a sempre como personagem e centro de todo o processo;

- Priorizar a liberdade e a autonomia das crianças dando oportunidade para as crianças se

descobrirem e descobrirem suas habilidades;

- Favorecer a exploração de materiais acessíveis, quanto mais diversos, se tornaram mais

desafiantes e interessantes;

- Propiciar espaços educativos que fortaleçam nas crianças habilidades voltadas à definição

do desenvolvimento social real e não apenas a repetição do seu cotidiano como cuidado,

alimentação e higiene. Para desenvolver-se socialmente é preciso estabelecer relações com o meio e

com os outros;

- Os espaços da creche devem ser pensados e projetados de forma que tornem possíveis

vivências, que possibilitem o desenvolvimento da imaginação e criação, utilizando tudo que possa

ser explorado para as suas criações, além de constituir-se num elemento facilitador do processo de

aprendizagem e desenvolvimento.

Sendo assim, na organização do tempo e espaço precisa existir a preocupação não apenas

com os cuidados básicos, saúde, alimentação e higiene, mas em proporcionar segurança, conforto e

interação, entre todos, possibilitando uma educação ampla na formação do sujeito criativo, pensante

e espontâneo.

8.2 Intencionalidade Pedagógica

A Base Nacional Comum Curricular reafirma a intencionalidade educativa que direciona o

trabalho pedagógico na Educação Infantil, ou seja, a reflexão que fundamenta a intenção do

professor e a sua concretização na prática planejada. Essa intencionalidade baseia-se em

pressupostos próprios desta etapa e, principalmente, na ciência de que a criança é partícipe da sua

educação.

Ou seja, declara-se que a Intencionalidade Pedagógica é toda a intenção direcionada que vai

além da transmissão de conteúdo, mas envolve, claramente, atitudes e a postura do

professor/educador, para o domínio de determinadas habilidades de ensino capazes de conduzir o

participante do processo a aprender.



Dessa forma a intencionalidade Pedagógica deve considerar a Base Nacional Comum

Curricular  tem-se as seguintes metas ações:

- Promover o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências

sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da

individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança;

- Ampliar a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas;

- Possibilitar situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das

crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar;

- Possibilitar vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem

seus padrões de referência e de identidades no diálogo e reconhecimento da diversidade;

- Propiciar a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais

brasileiras;

- Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas

de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical;

- Promover o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de

música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura;

- Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas

de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical;

- Possibilitar 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;

- Recriar, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas,

formas e orientações espaço temporais;

- Incentivar 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;

- Promover a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da

sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais.

8.3 Espaços de Interações e Brincadeiras

Os espaços de Interação e Brincadeira são peças chaves para tornar o ambiente acolhedor e

prazeroso para a criança, para que consigam brincar e criar suas brincadeiras sentindo-se

estimuladas e autônomas.

Segue  metas e ações que a farão avançar no desenvolvimento de suas habilidades:



- Considerar a criança como um sujeito ativo, estando sempre em constante movimento e que

para desenvolver-se integralmente, precisa estar explorando seu corpo e o espaço onde ocorre suas

situações de convivência;

- Propor vivências lúdicas como na brincadeira e na recreação, para se expressar com prazer,

se relacionando consigo mesma, com os colegas, com o meio, construindo o esquema corporal, a

individualidade, desenvolvendo autoconfiança e tornando-se independente;

- Proporcionar espaços lúdicos seguros e adaptados a criança, faz com que a brincadeira seja

um incentivo para a exploração, troca e descoberta da aprendizagem, é na brincadeira que a criança

desenvolve a curiosidade, a autoconfiança, autonomia, experimenta e desenvolve as suas

habilidades;

- Em espaços dedicados a brincadeiras, estimular as crianças a trabalhar as expressões

corporais, sonoras, verbais e plásticas, os materiais e brinquedos utilizados como incentivo para a

descoberta e aprendizagem;

- Garantir espaços lúdicos para as crianças que garantam a movimentação e brincadeiras para

as crianças, objetos corriqueiros como colheres de pau e caixas de papelão podem se transformar

em brinquedos.

8.4 Segurança, Limpeza e Manutenção dos Espaços

Nos espaços de educação infantil encontram-se crianças de faixas etárias diferentes e para

favorecer a sociabilidade e a troca de experiências cuidados são imprescindíveis para preservar a

segurança e a saúde de todos os envolvidos.

Embora seja esperado que as crianças usuárias de creches e pré-escolas, na maior parte do

tempo, sejam saudáveis, isto não impede que o risco potencial de transmissão de vírus, bactérias,

fungos e parasitas exista, sobretudo porque as infecções que afetam essa faixa etária podem ser

assintomáticas ou transmitidas ainda na fase de incubação, quando as manifestações clínicas não

são evidentes.

As crianças menores de dois anos têm maior suscetibilidade às infecções, porque seu

sistema imunológico está em desenvolvimento, além do que, pela característica do seu processo de

desenvolvimento, levam as mãos e os objetos à boca com frequência.

Para que se tenha um ambiente seguro, é importante que algumas metas e ações aconteçam

em relação a:

- Playground seguro para evitar ferimentos mais graves nesses espaços, é fundamental

supervisionar as brincadeiras (especialmente em balanços, escorregadores, etc.), além de fazer

inspeções periódicas e realizar a manutenção adequada sempre que necessário;



- Brinquedoteca sem riscos é fundamental que os objetos estejam sempre em excelentes

condições de limpeza e conservação, impedindo o acúmulo de sujeiras e microorganismos

prejudiciais à saúde;

- Aspectos gerais da escola mantidos com realização de vistorias periódicas para avaliar

rachaduras, vazamentos, fiação elétrica exposta, etc.;

- Os funcionários devem higienizar as mãos antes e após realizarem os procedimentos

cotidianos com os usuários (alimentação, troca de fraldas e roupas), adotando as técnicas

adequadas, que envolvem, obrigatoriamente, as etapas de lavagem e antissepsia das mãos.

- O processo de desfralde se dá de forma individual e muda de acordo com o desenvolvimento

de cada criança, portanto, deve-se respeitar o tempo de cada uma.

- Se necessária a troca de roupa, a criança deverá ser trocada no banheiro. Na impossibilidade,

devido à quantidade de adultos, deve-se garantir que, durante as trocas, a criança seja exposta o

mínimo possível e que possa se sentar sobre um colchonete forrado, com lençol descartável, que

deverá ser trocado para cada criança. Acondicionar as roupas usadas em sacos plásticos e colocá-las

na bagagem das crianças. Os adultos devem observar as condições climáticas, garantindo que as

crianças estejam com roupas adequadas. Cabe à família, o acesso às roupas necessárias para atender

a criança.

- Limpeza de maçanetas, portas e seus vidros, brinquedos e demais objetos, de todas as áreas

da instituição com frequência ou sempre que houver necessidade (intensificando a limpeza em caso

de surto de doenças contagiosas);

- A adaptação do mobiliário, dos equipamentos e do próprio espaço permite à criança uma

maior autonomia e independência, favorecendo o processo de desenvolvimento a partir de sua

interação com o meio físico;

- Manter as salas são claras, limpas e ventiladas evitando deixar objetos e móveis quebrados

nos espaços onde as crianças ficam;

- Manter banheiros limpos e em bom funcionamento, o espaço externo da creche e o parque

de areia limpos e conservados periodicamente de forma a prevenir contaminações.

8.5 Organização e Potencialização dos Espaços, Sustentabilidade

A organização dos espaços na educação infantil deve se tornar um lugar aconchegante,

tranquilo onde as crianças sintam-se confortáveis, seguras e possam interagir em todos os ambientes

e com todos os materiais disponíveis.

Todos os ambientes podem ser explorados para ampliar o conhecimento das crianças,

utilizando-os como materiais pedagógicos e respeitando a faixa etária das mesmas. Pois é nesse



espaço que a criança vai permanecer em todo o momento dentro da instituição infantil, e por este

motivo ele deve ser bem estruturado para suprir as necessidades das crianças, as professoras podem

organizar seu planejamento para que as crianças participem e conheçam todo o espaço escolar

durante as atividades. Quanto melhor o espaço estiver definido, melhor ele auxiliará no

desenvolvimento da autonomia dessa criança.

Dessa forma, vale ressaltar a necessidade das metas e ações em relação ao :

- Valorizar o acesso livre aos materiais e objetos, ao brincar, à comunicação e

interação entre os sujeitos e a personalização, considerando todas as expressões humanas

potencializadas na infância: o lúdico, o imaginário, o cognitivo, o artístico, o afetivo, o social, etc.

- Favorecer a experiência das crianças, com materiais variados e acessíveis as mesmas

e que respondam ao interesse dos adultos.

- Desenvolver um trabalho em parceria e intersetorial para evidenciar a

Sustentabilidade, potencializando os espaços e suas organizações.

- Oportunizar a criança ao contato com elementos de diferentes espessuras, texturas,

sensações, para isso a escola precisa dispor de um espaço que elas possam estar manuseando água,

terra, areia, pedras, argila, plantas, folhas, sementes, etc. Estas atividades devem ser planejadas para

que as crianças tenham a oportunidade de conhecer e explorar diferentes espaços  naturais.

- Proporcionar às crianças diferentes espaços com diversos materiais, onde elas sejam

possibilitadas de engatinhar, rolar, correr, sentar, subir, descer, pular, empurrar, agarrar e vivenciar

diferentes desafios corporais.

- Oportunizar diariamente atividades em espaços de interação para que as crianças

possam interagir entre si da mesma idade e com idades diferentes;

- Criar espaços acolhedores e atrativos onde as crianças brincam, dessa forma mais

rápido e  melhor irão desenvolver-se, criar e recriar suas brincadeiras.

- Realizar a estimulação das crianças e o desenvolvimento de sua personalidade com

liberdade para movimentos, socialização com o mundo e com as pessoas que a rodeiam, assim as

crianças manifestam a sua autonomia.

- Planejar os espaços escolares de maneira que se tornem acessíveis também para

aquelas crianças que têm necessidades especiais, fazendo com que todas possam interagir,

respeitando a diversidade .

- Planejar atividades para que as crianças tenham a oportunidade de conhecer e

explorar diferentes espaços de naturais, para que as crianças tenham o experimento de diferentes

texturas e sensações (tapete sensorial).

- Manter uma sala ampla, com pouca mobília e espaço livre onde a criança possa criar

com seu corpo formas diversificada de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas



situações do cotidiano quanto em brincadeiras no geral como: danças, teatro, músicas, danças, criar

movimentos, gestos, olhares, e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como: dança,

teatro e música.

- Precisa-se urgente da construção e ou organização de um espaço acolhedor e

desafiador, adaptado há uma faixa etária específica (berçário e maternal I) que traga segurança que

traga segurança a essas crianças.

- Necessidade de um espaço destinado ao incentivo da leitura, uma biblioteca, um

cantinho de leitura, estantes com livros e revistas ao alcance da criança, um ambiente acolhedor que

incentive a leitura.

- Dar exemplo em suas atitudes para pôr em prática dicas de sustentabilidade para as

crianças, lembrando que a melhor maneira de aprender é seguindo exemplos. Dessa forma, se

queremos que adotem hábitos sustentáveis, damos exemplo a eles, para que aprendam repetindo

nossas ações.

- Usar ferramentas lúdicas para falar sobre sustentabilidade com as crianças usando

jogos, placas e desenhos para educá-las, pintar os cestos de lixo para mostrar a coleta seletiva,

desenvolver jogos de pontos sempre que desligar o interruptor da sala e outras atividades são

algumas maneiras de levar a sustentabilidade de forma divertida.

- Desenhos educativos infantis que têm a sustentabilidade como foco principal,

abordando assuntos como reciclagem, ciclo da água e poluição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste plano de gestão registra-se o anseio e a vontade de realizar um trabalho que tem como

finalidade fortalecer e solidificar o coletivo escolar, em especial com as famílias, por acreditar que

elas são fundamentais para conquistar o que se pretende. Destaca-se que o plano não está pronto,

uma vez que é dinâmico, flexível e passivo de mudanças. A gestão não se consolida em somente

uma pessoa e sim na interação de todas e de todos na busca da educação de qualidade.

O bom andamento de uma Unidade Escolar precisa contar e estar pautado em um trabalho

em equipe onde o planejamento depende de objetivos claros e consistentes e ter um Plano de Gestão

Escolar torna o trabalho mais visível e pode contar com a participação de toda a Comunidade

Escolar.

E educação de qualidade na Rede de Ensino deve considerar o todo, ter todos os setores

empenhados em um trabalho intersetorial para que um bom trabalho aconteça.
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