
Escola de Educação Infantil 
 

Avaliação do 2º semestre 
 

Prof.ª Maria dos Santos  
 

Mais um ano de infantil II, agora com muito mais propriedade, visto que já tem a experiência com a faixa 
etária, com os projetos e sequências.  Em seus registros isso ficou evidente, tanto nos planejamentos como 
nas intervenções efetuadas na gestão da turma. 
  
Continuou tendo boas ideias para as diferentes ações do professor, citamos alguns: 

 Os painéis de madeira que se transformaram em biombos e tampo de mesa; 

 As ótimas ideias para o mural externo, a constante atualização e, principalmente, o visível 
protagonismo das crianças; 

 A preparação antecipada de tudo que vai usar em sala de aula; 

 A reestruturação criativa e caprichada dos cantinhos da sala; 

 As apresentações e fechamento de projetos muito bem planejados e sem estresse com as crianças 
totalmente envolvidas.  
 

Estabeleceu uma boa parceria com todas as colegas do mesmo nível, é companheira e cooperativa com 
todos.  Dividir a sala com a professora do outro período foi sempre muito tranquilo, sempre resolvia com 
profissionalismo e bom senso quando tinham propostas diferentes para a reorganização dos espaços. 

 
O trabalho que você efetuou junto à estagiária foi ótimo! Lembra-se do começo do ano?  Quanta diferença!  
Mais uma vez você investiu na pessoa, acreditou no potencial e Fernanda pode aprender muito.  Que bom 
que as pessoas sempre podem se superar se acreditam nela e possui um bom modelo. 

 
Atuar eticamente, com solidariedade e empatia, é um desafio para todos na rotina do dia a dia, entretanto 
como você mesmo coloca, esteve muito mais atenta ao relacionamento e à boa convivência em grupo, isso 
é profissionalismo! 

 
Sabemos que não foi um ano fácil na sua vida pessoal, o bacana é que nada refletiu na escola, afinal sua 
atuação no dia a dia é reflexo da profissional que se empenha, pois tem clareza de seu papel e gosta do que 
faz! 

 
Atenciosamente, 
 

Leninha Ruiz e Maria Angélica 

 

 


