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 Acolhimento da equipe 

 Regimento interno 
(Combinados) 

 Princípios Norteadores 
da rede Municipal. 

 Acolhimento dos 
alunos e da 
comunidade. 

 Decoração dos espaços 
escolares com 
intencionalidade 
pedagógica. 

Atendimento aos princípios 
norteadores da rede municipal de 
ensino (Gestão democrática), 
oportunizando a constituição da 
equipe através da fala e escuta de 
todos, levantamento de experiências 
anteriores e expectativas, 
combinados da equipe escolar e início 
das discussões de acolhimento da 
comunidade e dos alunos, balizando-
nos na concepção municipal 
considerando a inauguração da 
Unidade Escolar em 14/05, a primeira 
reunião de pais e o período de 
adaptação dos bebês e crianças 
pequenas. 

 Reuniões coletivas. 

 Formações com uso de 
recursos tecnológicos - slides 
(power point). 

 Uso de vídeos formativos. 

 Dinâmicas de equipe. 

 Atividades em grupo. 

 Estudos com aporte teórico 
balizado na concepção do 
município e nas diretrizes 
curriculares nacionais para 
Educação Infantil. 

 Parcerias com outros 
profissionais, sempre que 
possível (arte educadora na 
organização e decoração da 
escola), outras Unidades 
Escolares (visita externa) 

 Indicações literárias. 
 

1. Realizadas por escrito, 
individualmente, 
considerando o período de 
acolhimento e o impacto 
das formações realizadas 
nas práticas dos 
educadores. 
 
2. Avaliação a partir de 
acompanhamento da 
coordenadora no cotidiano 
escolar, observação de 
práticas, orientações em 
HTP e acompanhamento 
dos instrumentos 
metodológicos de registros 
e planejamentos. 
 
3. Acompanhamento da 
equipe gestora como um 
todo no cumprimento do 
contrato didático 
(combinados/ regimento). 
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 Instrumentos 

metodológicos de 
planejamento e 
registro docente. 

 Concepção de Infância 
e criança. 

 Educar, cuidar e 
brincar na creche. 

Atendimento aos princípios 
norteadores da rede municipal de 
ensino Prática Pedagógica e Gestão 
democrática, oportunizando a 
discussão coletiva acerca da 
importância do registro para 
definição do nosso instrumento 
metodológico, a partir da escuta e 
socialização de práticas anteriores. 
Tendo esta definição, antes de 
iniciarmos o currículo, entendemos a 
importância de abordarmos conceitos 
inerentes a nossa prática educativa 
na Creche, considerando o bebê e a 
criança como sujeitos de direitos, que 
merecem ser atendidos na 
perspectiva do respeito às suas 
singularidades e particularidades, 
reconhecendo seus modos de 
aprendizagem e descobertas do 
mundo. 

 Reuniões coletivas. 

 Formações com uso de 
recursos tecnológicos - slides 
(power point). 

 Uso de vídeos formativos 
diversos. 

 Uso de documentário “O 
começo da vida” 

 Dinâmica de equipe: 
levantamento das memórias 
da infância. 

 Atividades em grupo e 
coletivas. 

 Estudos com aporte teórico 
balizado na concepção do 
município e nas diretrizes 
curriculares nacionais para 
Educação Infantil. 

 Indicações literárias. 
 

1. Realizadas por escrito, 
individualmente, 
considerando os tempos e 
momentos formativos, as 
estratégias e materiais 
utilizados. 
 
2. Avaliação a partir de 
acompanhamento da 
coordenadora no cotidiano 
escolar, observação de 
práticas, orientações em 
HTP e acompanhamento 
dos instrumentos 
metodológicos de registros 
e planejamentos. 
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 Devolutiva de 

atendimentos 
efetivados até o 
presente momento 
com as famílias 
(Escuta e parceria à 
comunidade). 

 Breve histórico da 
Creche e da Educação 
infantil.  

 Os campos de 
experiências. 

 Planejamento do 2º 
semestre letivo: A 
construção de um 
currículo na creche e 
na educação infantil. 

 Acompanhamento e 
registro do processo 
de desenvolvimento 
dos nossos alunos. 
 

Atendimento aos princípios norteadores da 
rede municipal de ensino Prática 
Pedagógica e Acesso, permanência e 
sucesso escolar e Gestão democrática, 
oportunizando a discussão coletiva acerca 
dos apontamentos das famílias, dúvidas, 
questionamentos, decorrentes do 
acompanhamento junto à Coordenação. O 
objetivo é verificarmos nas nossas práticas, 
oportunidades de anteciparmos situações e 
evitarmos críticas, inseguranças, etc. 
Alinhado a este trabalho, construiremos 
nosso currículo reconhecendo a criança e o 
bebê como sujeitos de direitos, analisando 
suas formas de aprender e interagir com o 
ambiente, os estudos atuais neste sentido 
e as práticas de sucesso do nosso contexto 
e até do mundo. 
Um currículo que reconheça o educando é 
uma forma de acesso, permanência e 
sucesso escolar, reconhecendo-o em seu 
protagonismo infantil que precisa estar 
presente e ser considerado nas práticas 
planejadas. 
 

 Reuniões coletivas. 

 Formações com uso de 
recursos tecnológicos - 
slides (power point). 

 Uso de vídeos formativos 
diversos. 

 Atividades em grupo e 
coletivas. 

 Estudos com aporte 
teórico balizado na 
concepção do município e 
nas diretrizes curriculares 
nacionais para Educação 
Infantil. 

 Uso da estratégia de 
mapa conceitual (para os 
campos de experiências). 

 Documentação das 
aprendizagens individuais 
dos alunos (relatórios de 
grupo e planilhas com 
observáveis individuais) 

 Indicações literárias. 
 

1. Realizadas por escrito, 
individualmente, 
considerando os tempos e 
momentos formativos, as 
estratégias e materiais 
utilizados. 
 
2. Avaliação a partir de 
acompanhamento da 
coordenadora no 
cotidiano escolar, 
observação de práticas, 
orientações em HTP e 
acompanhamento dos 
instrumentos 
metodológicos de 
registros e planejamentos. 
 
3. Acompanhamento do 
desenvolvimento dos 
nossos alunos. 
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 Congresso municipal 

de educação. 

 Socialização de 
práticas. 

 Assembleias 
escolares. 
 
 

Atendimento aos princípios norteadores da 
rede municipal de ensino Prática 
Pedagógica e Gestão democrática, 
oportunizando a discussão e reflexão 
coletiva acerca das práticas da escola e da 
rede municipal, considerando o conceito 
de territorialidade, que olha para o 
processo educativo implicado nas relações 
com o espaço, o território onde a escola 
está inserida. 
Faremos, em decorrência das ações do 
Congresso Municipal de educação, algumas 
socializações de práticas da escola e até da 
região, efetivando parcerias com outras 
Coordenadoras do bairro ou professores de 
outros segmentos da nossa Unidade 
Escolar. 
Além disso, em reuniões pedagógicas, 
discutiremos o conceito de assembleia 
escolar em detrimento de uma equipe mais 
participativa, que construa indicadores de 
monitoramento e qualidade para nossa 
Unidade Escolar. 

 Reuniões coletivas. 

 Formações com uso de 
recursos tecnológicos - 
slides (power point). 

 Atividades em grupo e 
coletivas. 

 Estudos com aporte 
teórico balizado na 
concepção do município e 
nas diretrizes curriculares 
nacionais para Educação 
Infantil. 

 Indicações literárias. 

 Congresso municipal de 
educação. 

 Socializações de práticas. 

 Vídeos formativos. 

 Assembleias escolares. 
 

1. Realizadas por escrito, 
individualmente, 
considerando os tempos e 
momentos formativos, as 
estratégias e materiais 
utilizados. 
 
2. Avaliação a partir de 
acompanhamento da 
coordenadora no 
cotidiano escolar, 
observação de práticas, 
orientações em HTP e 
acompanhamento dos 
instrumentos 
metodológicos de 
registros e planejamentos. 
 
3. Equipe gestora: no 
acompanhamento dos 
dados apresentados nas 
Assembleias escolares. 
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 Ludicidade 

 Assembleias 
escolares. 

 Devolutiva de 
atendimentos 
efetivados até o 
presente momento 
com as famílias 
(Escuta e parceria à 
comunidade). 

 Acompanhamento e 
registro do processo 
de desenvolvimento 
dos nossos alunos. 

 Acompanhamento e 
registro do processo 
de desenvolvimento 
dos nossos alunos. 

 Outros (elencados 
pela equipe docente) 
 
 

Atendimento aos princípios norteadores 
da rede municipal de ensino Prática 
Pedagógica, Acesso, permanência e 
sucesso escolar e Gestão democrática, 
oportunizando a discussão e reflexão 
coletivas acerca das práticas da escola e 
da rede municipal considerando a 
ludicidade como aspecto relevante de 
linguagem e respeito à infância. 
Daremos continuidade ainda as ações já 
implantadas, para monitoramento e 
acesso às informações: assembleias 
escolares, acompanhamento do 
processo de desenvolvimento dos 
alunos e acompanhamento dos 
atendimentos junto à comunidade. 
Essas ações vão ao encontro das 
diretrizes municipais que apontam para 
a gestão democrática e as práticas de 
acesso, permanência e sucesso escolar. 
Neste sentido, o processo de coleta e 
análise de dados permite um olhar para 
a realidade da escola e uma tomada de 
decisão sempre coletiva, considerando  
a implicação de toda equipe escolar. 

 Reuniões coletivas. 

 Formações com uso de 
recursos tecnológicos - 
slides (power point). 

 Atividades em grupo e 
coletivas. 

 Estudos com aporte 
teórico balizado na 
concepção do município 
e nas diretrizes 
curriculares nacionais 
para Educação Infantil. 

 Indicações literárias. 

 Documentação das 
aprendizagens individuais 
dos alunos (relatórios de 
grupo e planilhas com 
observáveis individuais) 

 Assembleias escolares. 

1. Realizadas por escrito, 
individualmente, 
considerando os tempos e 
momentos formativos, as 
estratégias e materiais 
utilizados. 
 
2. Avaliação a partir de 
acompanhamento da 
coordenadora no cotidiano 
escolar, observação de 
práticas, orientações em 
HTP e acompanhamento dos 
instrumentos metodológicos 
de registros e 
planejamentos. 
 
Equipe gestora: no 
acompanhamento dos dados 
apresentados nas 
Assembleias escolares e no 
monitoramento do processo 
de aprendizagem e 
desenvolvimento dos alunos. 
 


