PROPOSTA PEDAGÓGICA
UME PADRE FRANCISCO LEITE

PROPOSTA PEDAGÓGICA BIENAL
A) Objetivos gerais da unidade;
B) Metas a curto e médio prazo;
C) Plano de aplicação Período de Atividades Complementares;
D) Plano de Operacionalização da atualização permanente dos
profissionais;
E) Parcerias;
F) Apoio das instituições complementares;
G) Atendimento na SANEE;
H) Projetos:
 Projetos para 2007-2008.

A – Objetivos gerais da unidade:
A Unidade Municipal de Educação “Padre Francisco Leite” tem
por finalidade privilegiar a existência plena da criança naquilo que é
peculiar a este período da vida. Pretendemos que os alunos se
desenvolvam em um lugar que propicie satisfação e prazer de
descobertas gratificantes, para que sejam utilizadas imediatamente e
para toda a vida. Visamos criar, através de um trabalho educativo
intencional, planejado e avaliado, condições para o desenvolvimento
das diferentes capacidades do aluno.
Para desenvolver um espaço próprio às interações, pretendemos
trabalhar com organização de salas ambiente onde sejam
disponibilizados materiais e recursos específicos para as atividades a
serem desenvolvidas: ARTES, MÚSICA, MOVIMENTO, JOGOS, LEITURA E
FAZ-DE-CONTA E BRINQUEDOTECA. Este projeto prevê uma
programação ampla, diferenciada e contínua, com atividades lúdicas,
coletivas, individuais, livres e dirigidas, assim como atividades da
rotina diária de acolhimento, higiene, repouso e alimentação.
Buscamos, também, a criação de estruturas de intercâmbio,
cooperação e trabalho entre a escola e a família.
A utilização do portfólio, considerando-o como instrumento de

avaliação e aprendizagem, tanto do aluno como do Educador,
pressupõe a integração dos profissionais dos dois períodos, visando a
mudança de postura e reavaliação do processo ensino-aprendizagem.
B – Metas a Curto e Médio Prazo: Pedagógicas, Administrativas e
Comunitárias:
PEDAGÓGICAS:
• Proporcionar atividades educativas de estimulação, incorporando os
eixos da identidade e autonomia, movimento, música, artes visuais,
linguagem oral e escrita, natureza e sociedade, matemática e ensino
religioso. Esses eixos apontam às metas de qualidade para que os
alunos tenham garantido o desenvolvimento de suas identidades,
crescendo como cidadãos cujos direitos estejam preservados;
• Possibilitar que os alunos construam suas identidades e autonomias,
levando-se em conta a capacidade de tomar decisões, respeitando
regras e valores pessoais e coletivos;
• Permitir que os alunos ajam sobre o meio físico, expressando
sentimentos, emoções e pensamentos, conhecendo, gradativamente,
seus limites e potencialidades;
• Explorar a linguagem musical através da produção, apreciação e
reflexão, atendendo às necessidades de expressão do aluno em sua
esfera afetiva, estética e cognitiva;
• Ampliar as possibilidades de inserção, participação e interação do
aluno nas diversas práticas sociais;
• Oportunizar o conhecimento de mundo em relação às diversas formas
de expressão artística;
• Garantir oportunidade para que os alunos desenvolvam a imaginação,
expressão, sensibilidade e comunicação;
• Explorar o ambiente, manifestando interesse pelo mundo social e
cultural;
• Desenvolver autonomia e interação com o meio ambiente,
valorizando sua importância para a preservação das espécies e da
qualidade de vida;
• Estabelecer contato com situações matemáticas presentes no seu
cotidiano;
• Valorizar a formação do caráter, reconhecendo, em cada fato e
ação, a posterior conseqüência, buscando, assim, contemplar o
desenvolvimento global do aluno.

ADMINISTRATIVAS:
• Providenciar a colocação de 01 (uma) cuba na SALA 07, que atende a
classe INFANTIL I, buscando proporcionar uma higienização mais
adequada;
• Instalar coberturas no corredor de entrada e acesso ao parque;
• Adquirir novos materiais pedagógicos para um trabalho de
estimulação mais eficaz nas salas ambiente;
COMUNITÁRIAS:
• Estimular a participação dos pais através de ações conjuntas a serem
desenvolvidas pelo Conselho de Pais, juntamente com os Educadores
da unidade;
• Propiciar maior visibilidade do trabalho desenvolvido na unidade
através da parceria com a Paróquia São Judas Tadeu, regida por nosso
Patrono;
• Demonstrar a abertura desta unidade junto aos pais, incentivando e
mediando a participação destes nos eventos desenvolvidos.
C – Plano de Aplicação do Período de Atividades Complementares:
Não aplicável à faixa etária desta unidade.
D - Plano de Operacionalização de Atualização Permanente dos
Profissionais:
Com o objetivo de envolver todo os profissionais no Projeto
Educacional desta unidade, serão realizadas reuniões semanais com a
Equipe Técnica (RET), todas as quartas-feiras, e com os funcionários
(REFUN), todas as segundas-feiras, socializando as decisões
administrativas e pedagógicas, trabalhando as relações interpessoais,
discutindo a ética profissional, planejando, avaliando e definindo as
metas a serem atingidas.
Visando minimizar a dicotomia entre a teoria e a prática,
propomos para as reuniões de aperfeiçoamento profissional, reflexões
sobre o planejamento, auxiliando no crescimento profissional dos
Educadores, orientando-os quanto à adequada utilização dos recursos
didáticos e materiais pedagógicos existentes, abordando temas
seguidos de discussões e reflexões, como:
• Estudo da teoria do desenvolvimento infantil;
• Planejamento e desenvolvimento dos conteúdos a serem
desenvolvidos no período exploratório e nos bimestres;

• Estudo permanente da realidade sócio-econômica e cultural das
famílias, analisando os dados disponíveis e propondo soluções;
• Oficinas de música, brincadeiras, jogos, expressão corporal,
literatura infantil, alfabetização, matemática, artes plásticas e
visuais, natureza e sociedade;
• Socialização dos cursos realizados na SEDUC;
• Discussão periódica das atividades desenvolvidas nas salas ambiente,
visando avaliar, reformular e trocar experiências;
• Elaboração, discussão e acompanhamento dos projetos
desenvolvidos, com debates e avaliação do grupo de Educadores;
• Estudo de textos alusivos ao processo de adaptação dos alunos
matriculados no decorrer do ano letivo.
OBS.: os temas serão trabalhados com apoio de textos e vídeos,
seguidos de discussão e elaboração de propostas, buscando refletir
sobre a importância do planejamento e avaliação. • Levantamento
contínuo das conquistas e dificuldades diárias, visando a troca de
experiências e proporcionando aos Educadores o acesso ao
conhecimento do desenvolvimento da clientela.
Será feito em ata (impressos próprios) o registro dessas reuniões,
constando a pauta a ser desenvolvida e os encaminhamentos sugeridos,
que serão arquivados em pasta, após ciência dos participantes. Além
disso, também será feita uma avaliação sistemática das reuniões, por
parte da Equipe Técnica e pelos Educadores para que possam
reformular, se necessário, ou apontar sugestões de novos temas a
serem trabalhados.
E – Parcerias:
Contamos com auxílio do Fundo Social de Solidariedade para
doações por ocasião da Páscoa, Festa Junina, Dia das Crianças e Festa
de Encerramento Anual. O Conselho de Pais, composto por 10 (dez)
pais de alunos, auxilia a Direção a gerenciar os recursos financeiros
obtidos através de eventos, atuando, também, nas decisões
pedagógicas e administrativas. Além disso, recebemos, também, apoio
da Paróquia São Judas Tadeu, através do Monsenhor Francisco Leite
(Patrono desta unidade), que desenvolve um trabalho de divulgação de
nossas ações durante suas atividades paroquiais e, quando necessário,
contamos com apoio do comércio local para o desenvolvimento de
nossos eventos, através de doações diversas vindas de supermercados
e panificadoras.

F - Apoio das Instituições Complementares:
Aguardamos a devida autorização para instituição destes órgãos
de apoio.
G - Atendimento na SANEE:
Tal atendimento é realizado como suporte pedagógico aos
Monitores e Professoras, subsidiando-os através de textos e
orientações, para melhor atendimento às crianças com necessidades
especiais.
H – Projetos:
 Projetos para o ano letivo de 2007 - 2008:

Projeto da sala de referência do INFANTIL I
a) TÍTULO: “Estimulando o Bebê”.
b) JUSTIFICATIVA:
Hoje sentimos que é necessário prestar atenção ao crescimento
intelectual das crianças e reconhecer a natureza crucial do
desenvolvimento que ocorre nos primeiros 18 meses de vida.
Os bebês e as crianças desenvolvem-se em estágios discretos,
mas bem conhecidos. Ao saber quais são esses estágios, podemos
ressaltar e enriquecer a vida de um bebê utilizando jogos e atividades
que os estimulem, pela forma como se dá seu desenvolvimento num
determinado momento.
Para facilitar as abstrações dos estágios de desenvolvimento nas
realizações específicas de um bebê, vamos, também, considerar uma
variedade de brinquedos, jogos e atividades interessantes e
apropriadas para cada criança, enriquecendo suas experiências.
c) OBJETIVOS:
• Formar o conhecimento dos bebês agindo sobre objetos ou idéias,
tentando fazer com que desenvolvam a sustentação do próprio corpo,
seus movimentos de andar e rolar e os controles visuais como piscar,
focar e acompanhar, o ato de balbuciar, as percepções auditiva, visual
e sócio-cultural, a coordenação motora, a parceria e a amizade e o ato
de compartilhar brinquedos, além das ações reflexivas próprias, tais
como agarrar, chupar e engolir. Esses são os únicos meios pelos quais
os recém-nascidos experimentam o mundo à sua volta. Os atos
reflexos, que constituem seu meio de sobrevivência, formam a base
para o primeiro desenvolvimento mental;
• Estimular nos bebês seus potenciais intelectuais por meio da
exploração e da brincadeira, com grande margem de escolha daquilo
em que possam se interessar e numa atmosfera de amor,
encorajamento e apoio incondicionais.
d) AÇÕES:
• Diariamente, no acolhimento, cantar cantigas e incentivar as palmas
e abraços, acolhendo de forma afetuosa;

• Usar um lençol preto e branco com diferentes formas e figuras para
atrair a atenção dos bebês às diversas tonalidades contrastantes. Esse
tipo de lençol ou cobertor será uma fonte de interesse para o bebê.
Essa técnica será aplicada colocando-se o bebê de bruços por alguns
minutos a fim de reforçar os músculos das costas e pescoço;
• Aplicar massagens diárias. Isso é altamente recomendável já que
estimula os músculos dos bebês e faz com que eles tenham reações
mais rápidas. Massagear é uma boa maneira de estimular os músculos
dos bebês ao despertarem de um cochilo. O toque também estabelece
um vínculo emocional. Segurar, tocar, abraçar e massagear são
práticas essenciais para a mente dos bebês, além do seu
desenvolvimento emocional;
• Aguçar a visão com móbiles;
• Expor os bebês a uma variedade de objetos que tenham diferentes
texturas, tamanhos e formatos;
• Aplicar brincadeiras sonoras: usa-se um pequeno sino ou,
simplesmente, o estalar dos dedos, movimentando-se de um lado para
o outro. Fazer sons de estalar a língua, encarando os bebês deitados
de costas, deslocando o rosto de um lado para o outro;
• Cantar, resmungar e conversar durante a troca de fralda;
• Aplicar brincadeiras para obter uma interação social: rolar uma bola
para frente e para trás; Puxar um fio que toque um sino; Sacudir a
grade do berço para movimentar um móbile; Encher as bochechas e
segurar as mãos do bebê para que as aperte e as esvazie, repetindo
esta ação várias vezes; Trazer a mão do bebê para a sua boca
enquanto balbucia etc;
• Aplicar brincadeiras escondendo o rosto e revelando apenas pequena
porção dele;
• Esconder objetos e olhar-se no espelho;
• Incentivar as brincadeiras com carrinhos e caminhões para empurrar;
• Aplicar brincadeiras com grandes bolas listradas;
• Montar estruturas com blocos de empilhar.
Ex.: construir uma torre e derrubá-la quando pronta;
• Aplicar brincadeiras com brinquedos de mola, ajudando o bebê a dar
corda e soltá-los;
• Usar rimas e ritmos para que batam palmas;
• Aplicar brincadeiras de imitar (bocejar, acenar, bater palmas, imitar
vozes de animais, mostrar a língua, esfregar os olhos, tocar os
tornozelos etc).
Todas estas ações serão intercaladas semanalmente com outras

atividades diárias.
e) PÚBLICO-ALVO:
• Alunos da classe INFANTIL I.
f) RESPONSÁVEIS PELO PROJETO:
• Educadores do grupo INFANTIL I.
g) DURAÇÃO:
• Anos letivos de 2007 e 2008.
h) RECURSOS UTILIZADOS:
• 05 (cinco) mesas para 04 (quatro) crianças cada;
• 10 (dez) berços;
• 10 (dez) colchonetes;
• 02 (dois) tapetes de EVA;
• 01 (um) cavalinho;
• 01 (um) carrinho grande;
• 03 (três) bonecas;
• 01 (um) barco;
• 03 (três) carrinhos;
• 01 (um) trenzinho;
• 02 (duas) bolas;
• 04 (quatro) bichos de pelúcia;
• 11 (onze) colchonetes avulsos;
• Miudezas diversas: chocalhos, bolinhas, panelinhas, bichinhos
plásticos etc.
i) AVALIAÇÃO:
• A avaliação se dará através da observação diária durante as
atividades propostas, respeitando o interesse e desenvolvimento
individual de cada criança.

Projeto da sala de referência do INFANTIL IIA
a) TÍTULO: “Música”.
b) JUSTIFICATIVA:
A música é uma importante linguagem de expressão que colabora no
desenvolvimento da afetividade, sensibilidade e no processo de
aquisição de conhecimento.
c) OBJETIVOS:
• Ampliar o conhecimento de mundo em relação às diversas formas de
expressão artística (popular, erudita, infantil etc);
• Desenvolver a percepção auditiva, o gosto pela música e o senso
rítmico;
• Contribuir para o desenvolvimento da coordenação sensório-motora;
• Favorecer a criatividade e a socialização;
• Estimular a exploração e identificação dos sons do ambiente, de
instrumentos, materiais e aqueles produzidos pelo próprio corpo;
• Interagir com seu mundo através da música e garantir oportunidades
para que as crianças desenvolvam a imaginação, expressão,
sensibilidade e comunicação.
d) AÇÕES:
• Diariamente, no acolhimento, cantar cantigas e incentivar as palmas
e abraços, acolhendo de forma afetuosa;
• Explorar materiais sonoros: “bandinha” (chocalhos, guizos, sinos,
pandeiros etc), sucata e brinquedos sonoros;
• Reproduzir obras musicais variadas (erudita, popular, cantigas de
roda e popular infantil);
• Reproduzir canções de ninar, aplicar brincadeiras cantadas com
palmas e movimentos corporais;
• Brincar com sons vocais diversos: vozes grossas e finas, cantar alto
ou baixo, brincar com sons longos ou curtos, imitar e criar sons;
• Aplicar jogos que estimulem a percepção auditiva: descobrir de onde
vem o som, através de instrumentos, objetos, vozes etc;
• Aplicar exercícios para a percepção do silêncio e sons do ambiente;
• Aplicar brincadeiras com sons corporais: bater palmas, bater os pés e
outras partes para que se perceba seus sons;

• Aplicar brincadeiras com as variações de ritmo por meio da dança e
movimentos.
Ex.: acompanhar a música caminhando ou acelerando
progressivamente.
Todas estas ações serão intercaladas semanalmente com outras
atividades diárias.
e) PÚBLICO-ALVO:
• Todos os alunos desta Unidade Municipal de Educação.
f) RESPONSÁVEIS PELO PROJETO:
• Educadores do grupo INFANTIL IIA.
g) DURAÇÃO:
• Anos letivos de 2007 e 2008.
h) RECURSOS UTILIZADOS:
• Instrumentos musicais da “bandinha”;
• Objetos sonoros diversos;
• CD's e DVD's musicais.
i) AVALIAÇÃO:
• A avaliação se dará durante as atividades, observando o interesse, a
participação e o desenvolvimento dos alunos.

Projeto da sala de referência do INFANTIL IIB
a) TÍTULO: “Leitura e Faz-de-conta”.
b) JUSTIFICATIVA:
No ato de brincar, a criança se apropria da realidade atribuindo-lhe
significado. Assim, constrói sua linguagem, apropriando-se deste
significado para se comunicar.
Na brincadeira do faz-de-conta, a criança assume papéis, troca
experiências, entende e se faz entender e brinca com o imaginário.
No mundo do faz-de-conta a criança tem oportunidade de expressão e
elaboração em forma simbólica de desejos e conflitos; quanto mais
rica for a fantasia e a imaginação da criança, maiores serão suas
chances de ajuste ao mundo ao seu redor. O faz-de-conta ajuda a
criança a lidar com a sua realidade.
O projeto visa estimular de maneira agradável e lúdica o
desenvolvimento infantil, nos aspectos cognitivo e sócio-emocional.
c) OBJETIVOS:
• Participar de variadas situações de comunicação oral, onde
expressem desejos, necessidades e sentimentos;
• Interessar-se pela leitura de histórias;
• Familiarizar-se aos poucos com a escrita por meio da participação
em situações nas quais ela se faz necessária e do contato cotidiano
com livros, revistas, histórias em quadrinhos etc;
• Ampliar o relacionamento social através do brincar;
• Incutir valores;
• Desenvolver a linguagem oral, atenção, concentração e memória;
• Estimular a criatividade e a imaginação;
• Respeitar regras simples de convívio social;
d) AÇÕES:
• Diariamente, no acolhimento, cantar cantigas e incentivar as palmas
e abraços, acolhendo de forma afetuosa;
• Hora do conto: as crianças ouvem a história, desenvolvendo a
audição e a atenção;
• Leitura de histórias: após o conto da história, deixar as crianças
manusearem o livro, olhando as figuras estimulando assim o hábito da

leitura;
• Improvisar gestos;
• Manusear fantasias para inventar histórias e/ou modificar os finais;
• Construir adereços (brinquedos, máscaras, fantoches);
• Usar espelhos na construção e afirmação da linguagem corporal em
brincadeiras de faz-de-conta;
Todas estas ações serão intercaladas semanalmente com outras
atividades diárias.
e) PÚBLICO-ALVO:
• Todos os alunos desta Unidade Municipal de Educação.
f) RESPONSÁVEIS PELO PROJETO:
• Educadores do grupo INFANTIL IIB.
g) DURAÇÃO:
• Anos letivos de 2007 e 2008.
h) RECURSOS UTILIZADOS:
• Livros;
• Fantasias e fantoches;
• Adereços;
• CD’s e DVD’s;
• Flanelógrafo;
• Revistas;
• Aparelho de som;
• Colchonetes.
i) AVALIAÇÃO:
Dar-se-á através da observação diária, durante as atividades
propostas, respeitando o interesse e desenvolvimento individual de
cada criança em sua faixa etária.
Procedimental: observar se as crianças entendem as atividades
propostas e usam adequadamente os materiais;
Conceitual: observar se as crianças associam as atividades propostas às
outras situações da rotina da unidade;
Atitudinal: observar a mudança de atitude em relação aos cuidados
com os materiais, saber esperar a sua vez, dividir os materiais com os
colegas.
• Avaliação do projeto se dará ao final dos anos letivos de 2007 e

2008, pelos Educadores.

Projeto da sala de referência do INFANTIL IIC
a) TÍTULO: “Brinquedoteca”.
b) JUSTIFICATIVA:
Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da
identidade e autonomia.
As brincadeiras permitem ao aluno criar, imaginar e fazer de conta.
Através do lúdico, a criança realiza a aprendizagem significativa. A
brincadeira propõe à criança um mundo do tamanho de sua
compreensão, no qual ela experimenta várias situações. O ato de
brincar proporciona às crianças compartilhar os brinquedos umas com
as outras e, ao compartilhá-los, é que elas constroem o conhecimento.
As brincadeiras constituem um meio de transmitir mensagens capazes
de
resgatar
auto-estima,
auto-conhecimento,
valores,
responsabilidade, disciplina, concentração, alegria e muitos outros,
tão necessários à formação dos educandos.
c) OBJETIVOS:
• Promover uma atuação diferenciada capaz de encarar a ludicidade
como uma ponte facilitadora da aprendizagem, estimulando os
aspectos cognitivo, afetivo e psicomotor dos alunos, que são seres
pensantes dotados de emoção e sentimentos, interagindo todo o
tempo com o social.
• Valorizar ações de cooperação e solidariedade.
d) AÇÕES:
• Diariamente, no acolhimento, cantar cantigas e incentivar as palmas
e abraços, acolhendo de forma afetuosa;
• Aplicar brincadeiras orientadas, possibilitando a busca de soluções
para dificuldades e problemas interiores;
• Desenvolver brincadeiras de faz-de-conta, auxiliando no ajustamento
sócio-emocional e promovendo a sociabilização;
• Usar critérios para escolha do brinquedo:
Ache os objetos iguais - dividem-se os alunos em pequenos grupos e
distribui-se duas caixas para cada grupo onde, numa delas, coloca-se
vários objetos aos pares, como carrinhos, panelinhas, bonecas etc.
Venda-se o aluno e ele terá que achar os objetos iguais, através do

tato, e colocá-los na caixa vazia.
Serra Pelada – é escolhido um aluno que terá um determinado número
de frutas ou qualquer outro material. Os demais ficam com os olhos
fechados e o que ficou com as frutas, as esconderá. Feito isto, chamase os demais para procurá-las. Vence quem achar o maior número e
este será o próximo que esconderá os objetos.
Procure os objetos de cozinha – numa caixa grande coloca-se vários
objetos. Os alunos só poderão retirar os utensílios de cozinha. Essa
brincadeira poderá ser feita com outros materiais.
OBS.: os alunos deverão colaborar e ter a iniciativa na organização dos
brinquedos no término da aula e cuidado e conservação dos objetos de
uso habitual.
Todas estas ações serão intercaladas semanalmente com outras
atividades diárias.
e) PÚBLICO-ALVO:
• Todos os alunos desta Unidade Municipal de Educação.
f) RESPONSÁVEIS PELO PROJETO:
• Educadores do grupo INFANTIL IIC.
g) DURAÇÃO:
• Anos letivos de 2007 e 2008.
h) RECURSOS UTILIZADOS:
• Brinquedos diversos da sala ambiente: carrinhos, bonecas,
caminhões, fogão, panelinhas, kit limpeza, carrinhos de bebê; carrinho
de supermercado etc.
i) AVALIAÇÃO:
Dar-se-á através da observação diária, durante as atividades
propostas, respeitando o interesse e desenvolvimento individual de
cada criança em sua faixa etária.
Procedimental: observar se as crianças entendem as atividades
propostas e usam adequadamente os materiais.
Conceitual: observar se as crianças associam as atividades propostas às
outras situações da rotina da UME.
Atitudinal: observar a mudança de atitude em relação aos cuidados
com os materiais, saber esperar a sua vez, dividir os materiais com os
colegas.

• Avaliação do projeto se dará ao final dos anos letivos de 2007 e
2008, pelos Educadores.

Projeto da sala de referência do INFANTIL IIIA
a) TÍTULO: “Artes”.
b) JUSTIFICATIVA:
O trabalho com artes na Educação Infantil justifica-se à medida que a
infância é permeada pelo lúdico, pela imaginação e pela criatividade.
Sendo assim, a arte, aqui entendida como expressão humana, torna-se
indispensável para que haja o pleno desenvolvimento infantil.
c) OBJETIVOS:
• Proporcionar aos alunos desta Unidade Escolar oportunidades de
interagir, manipular e explorar diversos materiais e meios, a fim de
formular diferentes formas de expressão artística;
• Interessar-se pelas próprias produções, pelas produções de outras
crianças e pelas diversas obras artísticas;
• Produzir trabalhos de artes, desenvolvendo o gosto, o cuidado, o
respeito pelo processo de produção e criação;
• Desenvolver a observação, a atenção e a concentração da criança;
• Estimular o senso da individualidade e confiança no seu
discernimento ao experimentar, criar, julgar e avaliar;
d) AÇÕES:
• Promover atividades diversas de pintura a dedo, pintura com as mãos
em papel pardo fixados na parede, no chão ou na mesa. As crianças
experimentarão produzir pequenas manchas, com as pontas dos dedos
ou grandes manchas de tinta movimentando as mãos. Após, desafiar a
criança a dizer com o que parecem as manchas;
Variação: pintura com contraste – preencher uma folha de papel de
uma só cor de tinta, utilizando as mãos, um rolinho de pintura ou
pincel grosso. Deixar secar. Em outro momento explorar com as
crianças a escolha de uma segunda cor para desenharem com pincel
fino ou ponta dos dedos, pode-se tentar a cor que mais sobressai.
• Atividade com massa de modelar: livre manipulação, propor que
façam bolinhas, minhoquinhas ou achatem como uma pizza.
Experimentar formatos quadrados, redondos ou triangulares,
desenhando com palito ou tampa de caneta, na forma de folhas,
coração, barco etc;

• Manipular e rasgar papéis: oferecer à criança folhas de revistas
bastante coloridas. Deixá-la explorar livremente e depois picar e
rasgar;
Para crianças entre 01 e 02 anos, fazer movimentos lentos ou rápidos
com os dedos de forma a rasgar o papel. Fornecendo várias folhas,
cuidando para que não as coloquem na boca. Ao final, as crianças
recolhem os papéis enquanto o Educador segura um saco de lixo.
• Olho Mágico - Vamos olhar o mundo de forma diferente?: oferecer à
criança o cilindro do rolo de papel higiênico ou de alumínio, pedir que
olhe através dele e perguntar o que vêem. Passear pela creche,
incentivando-os a olharem e relatarem o que vêem;
Variação: pintar o rolo, colar celofane na ponta dele, de forma a
visualizar de outra cor, fazer binóculo (material reciclado);
• Colagem livre ou dirigida: oferecer à criança materiais diversos
(papéis picados, figuras de revista, retalhos de tecidos, barbante,
palitos, botões etc) para colar em diferentes suportes (cartolina, papel
cartão, papelão etc);
• Caixa Tira-e-Põe: fazer um buraco na tampa de uma caixa para a
mão do aluno entrar, deixando a tampa presa. Oferecê-la ao aluno
para que retire objetos que estejam na caixa. Oferecer a caixa à
criança para que coloque os objetos que estão a sua volta (pregador,
tampinhas, carretéis de linha, botões grandes etc).
A criança entrega uma caixa a um colega para que este retire um
objeto de acordo com solicitação do Educador, identificando-o por
meio do tato e assim, sucessivamente.
• Caixa Entra/Sai: oferecer à criança uma caixa de papelão grande
para que ela possa explorar, entrando e saindo ou escondendo-se
dentro ou atrás (caixa com abertura para cima), rolando,
engatinhando, arrastando-se (caixa de lado) etc;
• Construção de brinquedos e objetos diversos com sucata;
• Produções livres ou dirigidas, utilizando lápis de cor ou giz de cêra.
Todas estas ações serão intercaladas semanalmente com outras
atividades diárias.
e) PÚBLICO-ALVO:
• Todos os alunos desta Unidade Municipal de Educação, matriculados
nos grupos INFANTIL II e INFANTIL III.
f) RESPONSÁVEIS PELO PROJETO:
• Educadores do grupo INFANTIL IIIA.

g) DURAÇÃO:
• Anos letivos de 2007 e 2008.
h) RECURSOS UTILIZADOS:
• Brinquedos da sala ambiente: carrinhos, bonecas, caminhões, fogão,
panelinhas, kit limpeza, carrinhos de bebê, carrinho de supermercado
etc;
i) AVALIAÇÃO:
Dar-se-á através da observação diária, durante as atividades
propostas, respeitando o interesse e desenvolvimento individual de
cada criança em sua faixa etária.
Procedimental: observar se as crianças entendem as atividades
propostas e usam adequadamente os materiais.
Conceitual: observar se as crianças associam as atividades propostas às
outras situações da rotina da unidade.
Atitudinal: observar a mudança de atitude em relação aos cuidados
com os materiais, saber esperar a sua vez, dividir os materiais com os
colegas.
• Avaliação do projeto se dará ao final dos anos letivos de 2007 e
2008, pelos Educadores.

Projeto da sala de referência do INFANTIL IIIB
a) TÍTULO: “Movimento”.
b) JUSTIFICATIVA:
O movimento é uma importante dimensão do desenvolvimento global
do ser humano. As crianças se movimentam desde que nascem,
adquirindo cada vez maior controle sobre o seu próprio corpo,
interagindo com o mundo. É através dele que elas manifestam seus
sentimentos, emoções e pensamentos.
Para a criança pequena, o movimento significa muito mais do que
mexer partes do corpo ou deslocar-se no espaço. A criança se expressa
e se comunica por meio de gestos e de mímicas faciais e interage
utilizando fortemente o apoio do corpo. Precisa de adultos que
interpretem o significado de seus movimentos e expressões,
auxiliando-a na satisfação de suas necessidades.
Nesse sentido, esta unidade deve favorecer um ambiente físico e
social, onde as crianças se sintam protegidas e acolhidas e, ao mesmo
tempo, seguras para se arriscarem e vencerem desafios.
c) OBJETIVOS:
• Proporcionar brincadeiras educativas na qual a criança aprenda e
desenvolva atitudes positivas, como: respeitar a vez do colega, não
agredir, organizar-se e estar atento. Um grupo disciplinado é aquele
onde as crianças se encontram envolvidas e motivadas pelas atividades
propostas;
• Familiarizar-se com a imagem do seu próprio corpo;
• Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais para
expressar-se nas brincadeiras e nas demais situações de interação;
• Deslocar-se com destreza progressiva no espaço ao andar, correr,
pular e etc, desenvolvendo atitude de confiança nas próprias
capacidades motoras;
• Explorar e utilizar os movimentos de pressão, encaixe, lançamento,
para o uso de objetos diversos;
d) AÇÕES:
• Aplicar atividades que facilitem à criança o uso diferenciado dos
reflexos funcionais, usando suas mãos e dedos, chupeta, mamadeira,

pedaço de pano etc;
• Organizar brincadeiras livres e direcionadas, como escorregador,
casinha de boneca, velotrol, balanço etc;
• Explorar as diferentes posturas corporais, como sentar-se em
diversas inclinações ou deitar-se em várias posições, ficar ereto
apoiado nas plantas dos pés, com e sem ajuda;
• Explorar mímicas faciais e corporais;
• Aplicar atividades que favoreçam a interação entre as crianças;
• Estabelecer regras e combinados;
• Desenvolver atividades que envolvam exercícios de percepção e
motores, através de ritmos musicais, permitindo assim aprimorar o
desenvolvimento do esquema corporal e a lateralidade;
• Proporcionar jogos com o corpo, para assimilar suas partes e funções
ou jogos que permitam realizar atividades referentes à vida diária
(vestir e despir, utilizar utensílios para comer, reproduzir a hora do
banho etc) e desenvolver jogos que permitam o desenvolvimento do
equilíbrio e força;
• Utilizar materiais pequenos que proporcionem às crianças batê-los,
colocá-los e tirá-los de recipientes;
• Dar condições para que desenvolvam movimentos espontâneos como
pedalar, dar voltas, tocar os pés, olhar as mãos etc;
e) PÚBLICO-ALVO:
• Todos os alunos desta Unidade Municipal de Educação, matriculados
nos grupos INFANTIL II e INFANTIL III.
f) RESPONSÁVEIS PELO PROJETO:
• Educadores do grupo INFANTIL IIIB.
g) DURAÇÃO:
• Anos letivos de 2007 e 2008.
h) RECURSOS UTILIZADOS:
• Bolas;
• Minhocão;
• Cavalinhos de pau;
• Aparelho de som;
• CD’s;
• Jogos de montar;
• Pinos coloridos;

• Colchonetes
i) AVALIAÇÃO:
Dar-se-á através da observação diária, durante as atividades
propostas, respeitando o interesse e desenvolvimento individual de
cada criança em sua faixa etária.
Procedimental: observar se as crianças entendem as atividades
propostas e usam adequadamente os materiais.
Conceitual: observar se as crianças associam as atividades propostas às
outras situações da rotina da unidade.
Atitudinal: observar a mudança de atitude em relação aos cuidados
com os materiais, saber esperar a sua vez, dividir os materiais com os
colegas.
• Avaliação do projeto se dará ao final dos anos letivos de 2007 e
2008, pelos Educadores.

Projeto da sala de referência do INFANTIL IIIC
a) TÍTULO: “Vamos Jogar?”.
b) FAIXA ETÁRIA: 02 e 03 anos.
c) JUSTIFICATIVA:
O aluno é um elemento ativo do processo de aprendizagem, ao jogar
deixa de ser passivo para vivenciar a construção do saber. A
aprendizagem decorre de reflexões que o aluno elabora e dos
significados que estabelece a partir do que já conhece.
d) OBJETIVOS:
• Resolver problemas frente a novas situações;
• Desenvolver atenção, concentração, criatividade e observação;
• Despertar o espírito de cooperação e de trabalho em equipe;
• Trabalhar a ansiedade, vivenciando o trabalho em grupo;
• Desenvolver a autonomia;
• Aprimorar a coordenação motora;
• Desenvolver organização espacial;
• Desenvolver estratégias para resolução dos jogos;
• Aprimorar o raciocínio lógico.
e) AÇÕES:
• Diariamente, no acolhimento, cantar cantigas e incentivar as palmas
e abraços, acolhendo de forma afetuosa;
• Ofertar jogos simples;
• Selecionar jogos com os respectivos objetivos;
• Dividir os jogos, por faixa etária, facilitando a interatividade e o
interesse;
• Combinar regras de manuseio;
e) PÚBLICO-ALVO:
• Todos os alunos do INFANTIL II e INFANTIL III.
f) RESPONSÁVEIS PELO PROJETO:
• Educadores do grupo INFANTIL IIIC.

g) DURAÇÃO:
• Anos letivos de 2007 e 2008.
h) RECURSOS UTILIZADOS:
• Esquema corporal: cabeça, corpo, membros, menino, menina;
• Jogo da Memória;
• Lousinha;
• Kit Construção em Madeira;
• Kit Cubos de Feltro;
• Kit EVA;
• Quebra-Cabeça em madeira;
• Prancha de Alinhavo;
• Numerais de EVA;
• Jogo de Cores com caixas de leite;
• Jogo de Cilindros;
• Cubos e Cilindros de madeira;
• Futebol Game;
• Engenheiro Construtor.
i) AVALIAÇÃO:
Observar atentamente como as crianças lidam com os materiais
oferecidos e como interagem com os mesmos, verificando se o jogo
está colaborando para o desenvolvimento cognitivo do grupo.

Projeto dos Educadores Volantes
a) TÍTULO: “Auxiliando e Cooperando”.
b) JUSTIFICATIVA:
A presença dos educadores volantes é imprescindível para ajudar e
facilitar o trabalho com todas as turmas, em todos os aspectos, de
acordo com a necessidade dos educadores regentes e das crianças em
todos os ambientes da Unidade Escolar, desenvolvendo condições
materiais, pedagógicas e físicas adequadas.
A criança pode contar com alguém próximo para ser ajudada no que
precisa.
O Monitor Volante deverá sempre estar preparado para assumir a sala
quando for preciso, contribuindo, assim, para um melhor
funcionamento da unidade.
c) OBJETIVOS:
• Atender as necessidades da Unidade Escolar, no que for solicitado;
• Auxiliar os educadores regentes na rotina diária, no cumprimento de
horários e normas desta unidade;
• Atuar na hora do banho com atividades pedagógicas para as crianças
que estão aguardando a sua vez, cooperando para o bom andamento
do trabalho;
• Organizar, diariamente, o espaço e o material de trabalho com as
crianças, bem como responsabilizar-se por sua utilização, manutenção
e conservação;
d) AÇÕES:
• Auxiliar no desenvolvimento das atividades pedagógicas, sempre que
necessário, zelando pela organização do ambiente;
• Substituir o Educador regente da classe, na sua ausência;
• Participar na rotina desta Unidade Escolar durante o acolhimento, a
higiene, a alimentação, o repouso, nos cuidados pessoais e nas
brincadeiras no parque;
• Organizar o horário de banho: os educadores do infantil I têm uma
organização própria, atendendo as necessidades das crianças na troca
de fraldas e garantindo o banho diário. Os outros grupos se organizam
de forma intercalada, sendo: Infantil II C, II B e III B no período da
manhã e Infantil III C, III A e II A no período da tarde. No dia seguinte,

inverte-se o período e as turmas que tomaram banho pela manhã
tomarão banho à tarde e vice-versa;
Nesse momento do banho, os alunos estarão em atividades
pedagógicas, alternando a saída para o banho de dois em dois alunos.
e) PÚBLICO-ALVO:
• Todos os alunos desta Unidade Municipal de Educação, matriculados
nos grupos INFANTIL II e INFANTIL III.
f) RESPONSÁVEIS PELO PROJETO:
• Educadores Volantes da unidade.
g) DURAÇÃO:
• Anos letivos de 2007 e 2008.
h) RECURSOS UTILIZADOS:
• Todos disponíveis nesta Unidade Escolar.
i) AVALIAÇÃO:
• A avaliação se dará através da observação diária e contínua, durante
as atividades propostas, respeitando o interesse e desenvolvimento
individual de cada criança em sua faixa etária.

Projeto de Ensino Religioso
a) TÍTULO: “Valores Humanos em Prática”.
b) JUSTIFICATIVA:
Nossa sociedade tem sofrido transformações econômicas, sociais e
políticas e forma bastante significativa, que interferem nas relações
interpessoais. Essas transformações tem influenciado as pessoas a
viverem calcadas no materialismo, onde o “ter” antecede o “ser”. O
respeito aos semelhantes é ignorado muitas vezes, as informações
rápidas e contraditórias mostram às crianças um mundo onde a
inversão de valores é visível. Em contrapartida, cada vez mais as mães
precisam trabalhar privando os filhos do convívio familiar. Desta
forma, faz-se necessário interiorizar na criança, desde cedo, valores
humanos, incorporando-os aos hábitos do dia-a-dia e tornando-os o
alicerce da formação da personalidade e caráter das crianças.
O trabalho com valores humanos favorece o desenvolvimento da autoestima, essencial para que a criança se sinta feliz e confiante e, assim,
construa a própria identidade.
c) OBJETIVOS:
• Pensar e refletir sobre os conflitos cotidianos;
• Resgatar valores humanos: amor, paz, verdade, boas ações etc;
• Favorecer boas relações de convívio social diário;
• Desenvolver a auto-estima;
• Construir conhecimentos relacionados a experiências já vividas;
• Aprender regras de convivência;
• Enriquecer a sensibilidade;
• Verbalizar os próprios sentimentos e o do próximo, não somente por
palavras mas também através de expressões artísticas;
• Desenvolver a discriminação auditiva, visual e corporal;
• Proporcionar o experimento de diversas situações e emoções;
• Desenvolver a colaboração, a cooperação e a exploração de
alternativas diversas da realidade;
• Estimular a criança a agir, buscando o equilíbrio, promovendo sua
paz interior e dos demais.
d) AÇÕES:
• Promover reflexões e vivências por meio de brincadeiras, jogos,

atividades gráficas,
histórias, dramatizações, danças, rodas de conversa, confecção de
cartazes, músicas e festas de confraternização;
• Conscientizar os pais em Reuniões de Pais e Mestres;
e) PÚBLICO-ALVO:
• Todos os alunos desta Unidade Municipal de Educação.
f) RESPONSÁVEIS PELO PROJETO:
• Profª. Luci Henrique Soares;
• Profª. Maria Ester da Silva Conceição.
g) DURAÇÃO:
• Anos letivos de 2007 e 2008.
h) RECURSOS UTILIZADOS:
• Livros paradidátivos;
• CD’s;
• Fantoches;
• Material de Papelaria;
• Tintas;
• Giz de Cera;
• Revistas;
• Brinquedos;
• Jogos Pedagógicos;
• DVD’s.
i) AVALIAÇÃO:
• A avaliação deverá ser contínua, observando a participação e
interesse dos alunos durante o desenvolvimento das atividades,
visando um constante aprimoramento do conteúdo e observando as
mudanças de comportamento, atitudes e valores assimilados pelo
grupo.
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