ANEXOS:

I – Situação socioeconômica das famílias atendidas em 2016.
SITUAÇÃO SÓCIOECONÔMICA DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELA CRECHE
BARONEZA DE LIMEIRA
Ano: 2016

Nº de Alunos: 674

Data da coleta dos dados: 29/02/2016
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II - PROJETO: IDENTIDADE E AUTONOMIA
Tema: Eu e meus amiguinhos da escola
Duração: Fevereiro e Março
INTRODUÇÃO
A construção da identidade se dá por meio das interações da criança com o seu meio social.
A escola de Educação Infantil é um universo social diferente do da família, favorecendo novas interações, ampliando desta maneira seus conhecimentos a respeito de si e dos outros. A auto-imagem

também é construída a partir das relações estabelecidas nos grupos em que a criança convive. Um
ambiente farto em interações, que acolha as particularidades de cada indivíduo, promova o reconhecimento das diversidades, aceitando-as e respeitando-as, ao mesmo tempo que contribui para a
construção da unidade coletiva, favorece a estruturação da identidade, bem como de uma auto imagem positiva.Tendo em vista estes propósitos, a utilização de fotos pode ser amplamente aproveitada pelo professor de educação infantil. Este recurso visual promove situações de interação, reconhecimento e construção da auto-imagem, favorece as trocas e a percepção do outro e, das igualdades e diferenças, e consequentemente, de si.
OBJETIVOS
- Interagir e relacionar-se por meio de fotos.
- Perceber-se a si e ao outro, as igualdades e diferenças, mediante as interações estabelecidas.
-Sentir-se valorizado e reconhecido enquanto indivíduo.
-Enxergar-se a si próprio como parte de um grupo, de uma unidade complexa.
Tempo estimado
Um a dois meses.
Esta seqüência didática foi traçada considerando as necessidades das crianças de se reconhecerem
no grupo no início do ano letivo. Desta forma, foram pensadas atividades numa sequência, que pode
ser alterada conforme as necessidades e interesses de cada grupo. Depois desta sequênica inicial é
interessante que algumas atividades ocorram diariamente no decorrer do ano, como a elaboração da
rotina e a elaboração do quadro de presença.
Material necessário
- Fotos das crianças sozinhas, com seus familiares, com seu brinquedo preferido, e outras, realizando atividades que gosta sozinhas e junto de seus colegas na escola.
- Caixinhas de sapato infantil para servir de caixinhas surpresa. Podem ser pintadas, ou forradas.
- Papel craft para fazer cartazes de pregas.
- Papel cartão colorido e cola para confeccionar os cartazes com janelinhas.
- Fita adesiva.

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

Sequência 1 : eu, eu e eu
1. Numa roda, distribuir caixinhas supresa para as crianças com suas respectivas fotos dentro, de
forma que abram e encontrem a sua imagem.
2. Distribuir as fotos e ajudar as crianças a cola-las sobre os cabides, onde ficam penduradas suas
sacolas. Deixar as fotos sempre no mesmo lugar para que as crianças saibam o lugar destinado a ela
guardar seus pertences. (Pode-se também fazer um mural de bolsos e, com ajuda das crianças, colar
suas fotos, uma em cada bolso).
3. Fazer um cartaz de pregas representando a escola e outro representando a casa. Disponibilizar as
fotos das crianças numa caixa que fique disponível a elas no início do dia. Deixe que olhem as fo-

tos, encontrem as suas próprias e ensine-as a colocar no cartaz referente à escola.
4. Numa roda, sortear uma foto por vez para que o grupo identifique quem éIncentivar as crianças a
nomear e a relacionar foto e colega. . Também podem cantar alguma canção simples, que diga os
nomes das crianças neste momento, como Bom dia Mariana, com vai? Bom dia Mariana, como vai?
Bom dia, Mariana, bom dia Mariana, bom dia, Mariana, como vai?. Cada um leva a sua foto ao cartaz da escola.
5. Espalhar fotos pelo espaço e brincar com as crianças de encontrar. Pode cantar uma canção simples como: Cadê o Léo, cadê o Léo, o Léo onde é que está? Cada um leva a sua foto ao cartaz da
escola.
6. Fazer um cartaz com xerox repetidos e misturados das fotos de todas as crianças. Brincar com as
crianças de cada uma encontrar as suas próprias fotos entre as demais.

Sequência 2: eu, tu, eles
1. Preparar um pequeno cartaz com janelinhas que abrem e fecham, uma sobre a outra, para cada
criança (uma coluna, com espaço para quatro ou cinco fotos). Na janelinha de cima, colocar a foto
da criança e fechar, de forma que a foto fiue escondida. Sugerir às crianças que abram as janelinhas
e encontrem qual é o seu cartaz.
2. Nas caixinhas surpresas colocar as fotos das crianças com seus familiares. Distribui-las entre as
crianças aleatoriamente. Deixar que abram e sugerir que descubram de quem é a foto que encontraram. Cada um entrega a foto que encontrou para o seu dono. O dono da foto cola-a, com ajuda do
professor, no seu cartaz de janelinhas.
3. Em roda, cada criança mostra a foto do seu brinquedo preferido para o grupo e, com ajuda do
professor, conta o que é e como brinca com ele. Depois, colam na janelinha seguinte de seu cartaz.
4. Repetir a atividade acima quantas vezes quiser, acrescentando fotos de outras coisas significativas do universo familiar de cada criança (foto do quarto, do animal de estimação etc.)

Sequência 3: nós e todo mundo
1. Com os cartazes, montar um biombo para sala, ou um grande mural, ao qual as crianças terão
acesso livre para verificar as fotos de suas janelinhas e as de seus colegas.
2. Tirar fotos das crianças na escola, em suas atividades cotidianas, em pequenos ou em grandes
grupos. Montar um móbile na altura das crianças para enfeitar um canto da sala.
3. Entre algumas fotos tiradas na escola, selecionar as mais ilustrativas das atividades que acontecem diariamente para confeccionar um quadro de rotina do grupo.
4. Todos os dias montar a rotina, sequenciando as atividades representadas pelas fotos, com ajuda
das crianças.

III- PROJETO HORTA
INTRODUÇÃO.
Este projeto é desenvolvido com as turmas de Berçários à Infantil II e enfoca a importância de
incentivarmos o cuidando com as plantas em que vivemos e propiciarmos aos nossos pequenos o
contato desde cedo com a natureza.
De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998, vol 3 p.179)
ressalta a importância.
cuidar de plantas e acompanhar seu crescimento podem se constituir em experiência
bastante interessantes para as crianças. o professor pode cultivar algumas plantas em
pequenos vasos ou floreiras, propiciando às crianças acompanhar suas transformações e participar
dos cuidados que exigem, como regar, verificar a presença de pragas etc. se houver possibilidade,
as crianças poderão, com o auxilio do professor, participar de partes do processo de preparação e
plantio de uma horta coletiva no espaço externo.
Portanto, acreditamos que devemos propiciar aos alunos momentos em que eles aprendem
a respeitar, zelar e a cuidar do meio ambiente, para que as crianças percebam-se como parte do
ambiente.

Professora Andrea Amorim durante o plantio de alface com seus alunos – Infantil IIF.
OBJETIVOS:
• Participar de diferentes atividades (histórias) envolvendo a observação, a pesquisa, a
comunicação e o registro desses conhecimentos.
• oportunizar momentos em que as crianças participarão do cultivo e do cuidado com a horta.
• despertar o interesse das crianças para o cultivo de horta e conhecimento do processo de
germinação.
• incentivar o consumo de alimentos importantes como os vegetais através de atividade que
estimule cuidados a acompanhamento no crescimento desses alimentos.
• Oferecer oportunidades as crianças para que motivem os pais o consumo de hortaliças na
alimentação do seu dia a dia.

DESENVOLVIMENTO
• cada turma tem o direito de escolher o seu canteiro e as sementes para o seu plantio.
• após a apresentação, roda de conversa, para fazer levantamento dos conhecimentos prévios
das crianças e suas curiosidades.
• fazer o reconhecimento do espaço em que será feito o plantio. nesta etapa, o professor deve
aproveitar para conversar com os alunos, abordando questões como é uma horta e para que
serve, baseados na visita à horta e ao vídeo assistido, as crianças poderão expor suas ideias.
• exploração do espaço da horta, mostrando suas partes e os instrumentos que serão utilizados
para a semeadura, como manusear os instrumentos (pá, rastelo, regador) na preparação da
terra.
• apresentação do que será plantado, explicando para as crianças o valor nutricional do
alimento e para que servem as vitaminas que estão contidas nele, a experimentação da
verdura, conhecer o gosto do alimento para tanto, deve ser preparado algo para a degustação.
• por fim as crianças participaram do processo de plantio da horta e manutenção (regar e fazer
limpeza do canteiro)
• acompanhar a plantação, observando o crescimento.
• participação do momento tão esperado a colheita e a experimentação.

IV - PROJETO DE INFORMÁTICA
INTRODUÇÃO
Diante dos avanços tecnológicos sente-se a necessidade de trabalhar a informática com as crianças
respeitando a faixa etária e as condições de materiais e o espaço físico disponível para esse fim.
Esse projeto é desenvolvido com as crianças de MGII a Infantil II.

Professora Alexandra da Silva, de informática em atividade com os alunos do Infantil II.
OBJETIVOS
- Elaborar atividades respeitando a faixa etária de cada turma e a evolução de cada criança utilizan-

do a informática.
-Proporcionar às crianças o acesso aos meios tecnológicos.
-Pesquisar atividades diversas que poderão ser utilizadas nas turmas.
-Elaborar atividades de acordo com projetos desenvolvidos pelas professoras em sala de aula.

DESENVOLVIMENTO:
1-Levar as crianças para conhecer o laboratório de informática;
2-Deixar a criança ter contato livre e direto com a máquina;
3-Manuseio e reconhecimento das partes da máquina;
4-Identificar as letras no teclado escrevendo seu próprio nome no documento word;
5-Identificar no teclado e escrever os numerais no word;
6-Visualizar vídeos de histórias no computador;
7-Desenhar livremente e direcionado no Paint.
8 – Jogos escolhidos pelas crianças.

V - PROJETO DE ARTES
JUSTIFICATIVA
Segundo pesquisas bibliográficas e fundamentações teóricas, o ensino da Arte em sala de aula visa
desenvolver na criança a observação, a imaginação e a sensibilidade, sendo de muita importância
para o aprendizado das demais disciplinas, favorecendo assim o desenvolvimento integral da
criança como pessoa. O trabalho com a cultura em sala de aula favorece o desenvolvimento de
vínculos com a diversidade, desse modo produzindo uma cultura mais tolerante que valoriza e
respeita a diversidade. Concluindo assim que o trabalho com esses temas em sala de aula é de
extrema importância para o desenvolvimento cognitivo, emocional e físico da criança.

Professora Hermelina em atividade com a turma do MGI K/L

OBJETIVOS
Manipular diferentes materiais, explorando suas características e possibilidades.
Aprimorar a coordenação viso motora.
Iniciação do gosto e respeito pelo processo de produção e criação artística.
Explorar e identificar elementos musicais para se expressar interagir com o outro e ampliar o
conhecimento de mundo.
Conhecimento e valorização da diversidade cultural.
Vivenciar histórias através do seu mundo de fantasias, valorizando seu universo imaginário e
desenvolvendo recursos interiores.
Desenvolver o interesse e o prazer em ouvir histórias.
Aquisição de habilidades motoras globais e expressivas, relacionadas a dança.
Apropriação da sua própria corporeidade e conhecimento individual.

DESENVOLVIMENTO:
1-Contação e dramatizações de histórias;
2-Jogos teatrais;
3-Diferentes técnicas de pintura;
4- Trabalho com Yoga para as crianças;
5-Confecções de adereços indígenas;
6-Danças Circulares;
7-Datas comemorativas;
8 – Releituras de obras etc.

VI – PROJETO DE MÚSICA
INTRODUÇÃO:
Todo trabalho profissional na Educação Infantil deve ser embasado em um projeto específico. A
maioria dos projetos são elaborados depois de um diagnóstico da sala. Normalmente é
diagnosticado uma deficiência ou necessidade de um assunto ou de determinado objeto para se
iniciar um projeto. Com essa idéia, tentou-se analisar a sala e, não encontrando problema e sim o
envolvimento com a energia que as crianças têm e a alegria com que ficam ao ouvir ou cantar uma
música, daí a fundamentação deste projeto. Até por que, não dá para imaginar a Educação Infantil
sem a música pois, ela permeia todo nosso trabalho na Educação.

Professor Rodrigo, de música em aula com os alunos do Infantil IA.
Segundo o R.C.N. E. I. “As crianças interagem com a música, as brincadeiras e aos jogos: cantam
enquanto brincam, acompanham com sons os movimentos de seus carrinhos, dançam e dramatizam
situações sonoras diversas, conferindo personalidades e significados simbólicos aos objetos sonoros
e a sua produção musical”. Os aspectos instintivos e afetivos da música se destacam para crianças
de até três anos e, por isso devem ser trabalhados nas creches.
OBJETIVO:
Este Projeto, não é o ensino da teoria musical, nem a formação de um instrumentista. E sim,
sensibilizar as crianças pelo gosto musical. Criar condições para que a criança possa refletir e
entender a música como fonte de prazer e conhecimento. Estimular a criatividade, o movimento, a
percepção, a coordenação e o convívio social da criança de forma prazerosa que a música oferece.
DESENVOLVIMENTO:
· Explorar materiais e a escuta de obras musicais para propiciar o contato e a
experiência com a linguagem musical;
· Brincar com a música, imitar, inventar e reproduzir sons;
· Diferenciar fontes sonoras diversas;
· Integrar e motivar as crianças através da música;
· Exploração do movimento corporal;
· Desenvolver a memória musical;
· Cantar canções curtas e de fácil memorização com temas sobre o corpo, como:
bater palmas, bater pés, gestos com os dedos, tornozelos, etc.,

· Desenvolver a percepção auditiva;
· Concentrar-se;
· Imitar;
· Diferenciar sons e ruídos;
· Enumerar a sequência numérica através da música com numerais;
· Explorar diferentes instrumentos de som.

Alunos do MGIIB em atividade musical durante a festa de aniversário junina.

VII - EDUCAÇÃO FÍSICA
INTRODUÇÃO
Diz respeito ao desenvolvimento da criança como um todo, não apenas no que se refere à atividade
física, mas em todos os aspectos do aprendizado na escola: equilíbrio, autonomia, iniciativa, auto
estima, limites, questões do convívio social etc. No início da educação infantil é importante
proporcionar o maior número possível de experiências à criança .

Professora Lilian Cunha, de Educação Física, em atividade com os alunos do MGI C/D

OBJETIVO:
• Obter desenvolvimento corporal harmônico (físico- mental);
• Adquirir controle corporal;
• Desenvolver a habilidade motora;
• Condicionar os sistemas orgânicos a suprir demandas diárias e de emergência;
• Assumir a responsabilidade do seu próprio bem-estar;
• Desenvolver a habilidade de utilização do movimento como instrumento de comunicação e
expressão;
• Utilizar sadiamente as horas de lazer;
• Adquirir comportamentos e valores referentes ao ajustamento pessoal e social;
• Desenvolver atitudes favoráveis à atividade física.
DESENVOLVIMENTO:
Quanto ao esquema corporal
• Reconhecer as possibilidades sinestésicas do corpo, por meio de movimentos que o afetam,
como uma totalidade;
• Reconhecer o corpo, no seu todo, e diferenciar cada uma de suas partes, por meio do
movimento;
• Realizar movimentos independentes e interdependentes, como os diversos segmentos do
corpo;
• Definir sua dominância lateral.
Quanto à orientação espaço-temporal
• Orientar-se no espaço, discriminando localização, direção e dimensão;
• Movimentar-se, discriminando diferentes momentos do tempo, seu curso regular e seu
fracionamento;
• Identificar e efetuar movimentos, discriminando as diferentes velocidades e trajetórias, no
deslocamento do corpo e dos objetos.
Quanto às qualidades físicas
• Estruturar movimentos que requeiram coordenação geral e seletiva;
• Equilibrar-se em diferentes situações, com ou sem deslocamento, controlando sua postura;
• Melhorar seu desempenho na execução de atividades que requeiram força, resistência,
flexibilidade, agilidade e velocidade;
• Adquirir controle progressivo dos movimentos que evidenciem os graus de tensão
muscular.
Quanto à expressão corporal
• Representar, com movimentos corporais, elementos e objetivos do meio circundante;
• Reproduzir, com movimentos corporais, posturas e comportamentos de animais e de
pessoas;
• Movimentar-se, adaptando-se a diferentes ritmos;
• Expressar-se, compondo a movimentação com um companheiro ou com o grupo;
• Criar sua própria sequência de movimentos em atividades de respostas livres, vivenciando
pensamentos e sentimentos;
• Dramatizar, por meio do movimento, fatos, histórias e fantasias;
• Conhecer e executar formas de expressões tradicionais do nosso povo e de outros povos.
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