
LUÍZA MARIA DE FARIAS 

HTPC´s DA CRECHE (2º TRIMESTRE /2016) 
Só sei que nada sei por completo 

Só sei que nada sei que só eu saiba 

Só sei que nada sei que eu não possa vir a saber 

Só sei que nada sei que outra pessoa não saiba  

Só sei que nada sei que eu e outra pessoa não saibamos juntos 

 

Mario Sergio Cortella 

ORGANIZAÇÃO DOS ENCONTROS: 

 Conforme acordado em Reunião Pedagógica de maio, nossos HTPCs sempre acontecerão às terças-feiras, das 7h às 10h 

(período da manhã) e das 15h às 18h (período da tarde).  

 Nossos HTPCs serão de 2 horas iniciais formativas e, sempre que possível, garantiremos 1 hora voltada ao planejamento 

(coletivo) e troca de experiências entre os educadores (PORÉM SOMENTE QUANDO FOR POSSÍVEL). 

 A ata do HTPC deverá ser digitada pelos responsáveis, lida no início do próximo encontro ao grupo. Após a leitura, a mesma 
será entregue para arquivo, junto à Equipe Gestora. 

 Solicitamos a pontualidade dos professores e respeito aos horários, estando nos locais pré-estabelecidos das reuniões (sala 
dos professores) 

 Procuraremos antecipar um escala de dias e temas de encontro. Porém a escala é sujeita a alterações, em virtude de 
demandas externas não previamente previstas no Calendário Anual ou ainda por imprevistos, sempre cientificados para 
equipe docente. 

 4. Os materiais formativos de suporte às discussões e referências (aporte teórico) serão socializados pela Coordenadora 
Pedagógica (impressos e disponíveis em mural, bem como, poderão os ppts poderão ser enviados via e-mail). 
 

Cara equipe docente, 

Desejamos encontros produtivos e significativos, onde possamos juntos, na concepção de um ENCONTRO e em um processo de 

diálogo, respeito e coautoria coletiva; promovermos boas reflexões e aprendizagens em parceria. Contamos com toda equipe para o 

sucesso dos nossos Horários de Trabalho Pedagógicos Coletivos (HTPCs). Assim sendo, solicitamos de antemão sua predisposição ao 

trabalho coletivo de pesquisa e estudo, que é de suma importância e também compete a todos nós, educadores. 

                        Atenciosamente,  

          Rosângela, Ana Paula e Muriele.  

Equipe de gestão 

 

DATAS: PREVISÃO/ PROPOSTA DE TEMAS PARA PAUTA: ATAS DO ENCONTRO: 

JU
N

H
O

 

07 de junho Combinados (Contrato didático) / Documentação pedagógica. EQUIPE GESTORA. 

14 de junho Instrumentos metodológicos do planejamento semanal (formação discutir modelo) e 

Orientações para Cadernetas de Chamada. 

PRÔS DO BERÇÁRIO. 

21 de junho Memórias da Infância/ Concepção de infância/ Educar, cuidar e brincar. PRÔS DO INFANTIL I. 

28 de junho PPP – currículo, planos de formação e ação, validação dos textos a partir da RPD (maio). PRÔS DO INFANTIL II. 

05 de julho PPP – currículo, planos de formação e ação, validação dos textos a partir da RPD (maio). PRÔ DO INFANTIL III. 

RECESSO DE JULHO 

A
G

O
ST

O
 

19 de julho Replanejamento (a partir do currículo) / Documentário sobre a educação infantil. EQUIPE GESTORA. 

26 de julho Combinados (Contrato didático) – retomada pós-recesso/ orientações. PRÔS DO BERÇÁRIO. 

02 de agosto Sequência formativa: Campos de experiências na Educação Infantil - etapa 01. PRÔS DO INFANTIL I. 

09 de agosto Sequência formativa: Campos de experiências na Educação Infantil- etapa 02. PRÔS DO INFANTIL II. 

16 de agosto Sequência formativa: Campos de experiências na Educação Infantil – etapa 03. PRÔ DO INFANTIL III. 

23 de agosto Atividade: Refletindo sobre o currículo a partir dos estudos formativos sobre Campos de 

experiências na Educação Infantil/ Mapa conceitual. 

EQUIPE GESTORA. 

30 de agosto Socialização da atividade (em grupos por turma) através de mapa conceitual. PRÔS DO BERÇÁRIO. 

 

NECESSIDADES PARA ABORDAGEM IMEDIATA: DEMANDAS FORMATIVAS TRAZIDAS PELA EQUIPE DOCENTE: 

1. PPP – PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

2. TEMAS PENDENTES DA RPD DE MAIO: 

A. EDUCAR, CUIDAR E BRINCAR.  

B. MEMÓRIAS DA INFÂNCIA. 

3. CURRÍCULO (CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

http://pensador.uol.com.br/autor/mario_sergio_cortella/

