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ANEXO I 

FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO 

ENTIDADE MANTENEDORA: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS- FEMA  

  

ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT   

RUA/ Nº 820  CAIXA POSTAL:136 CEP: 98780-109       CIDADE: SANTA ROSA 

    

FONE(55)3511-9100  FAX(   ) EMAIL monicam@fema.com.br Nº CADASTRO NO CEED 344 
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E STABELECIMENTO:  ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MACHADO DE ASSIS - FEMINHA  

E N D E R E Ç O :   RUA SANTO ÂNGELO  
RUA /     Nº:219 C A I X A   P O S T A L:136 C E P   : 98780-076 CID A D E :   S A N T A   R O S A  

F O N E (55)3512-6496 F A X (     ) E M A IL  monicam@fema.com.br                                         Nº   C A D A S T RO   NO   C E E D 344  

E DU C A Ç Ã O   IN F A N T IL  

N A T UREZA DO A T O L E G A L 
R E L A T I V O A O  

E S T A B E L E C I M E N T O : 

Ó R G Ã O   E M I S S O R NÚM E RO DATA  

De Criação:  Portaria SMEJ 05/2006  –  Credencia 05/12/2006  

De Autorização:  Portaria SMEJ 04/2006  –  Autoriza 

Parecer CME nº01/2012- Renova a Autorização de Funcionamento da Escola  

de Educação Infantil, Fundação Educacional Machado de Assis e Aprova  

Regimento Escolar.  

 à   2025 2021  

De Autorização: Parecer CME nº 14/2016  –  Autoriza Implementação Educação 09/08/2016  

De Renovação de Autorização:  Parecer CME nº 08/2017 –  Renova Autorização 11/07/2017  
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVOS DO ESTABELECIMENTO 

Proporcionar a construção do conhecimento e a formação integral da criança, 

expandindo suas potencialidades e respeitando suas limitações, desenvolvendo nos 

educandos o espírito científico, o senso crítico, a capacidade criadora, tornando-se 

um sujeito ativo na sociedade e proporcionando condições para desenvolver o 

aprendizado ao longo de toda a vida. 

3.2 OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

São objetivos gerais da Educação Infantil:  

 Assegurar os direitos da criança, preservando suas características etárias e 

atendendo suas necessidades básicas; 

 Favorecer o desenvolvimento integral da criança nos seus aspectos 

biopsicossociais; 

 Respeitar a diversidade de expressões culturais, valorizando o lugar de 

onde procede a criança, sem qualquer tipo de discriminação social, sexual, 

religiosa, regional ou de características humanas diferenciadas; 

 Promover oportunidades para o desenvolvimento físico, respeitando os 

níveis em que este se encontra; 

 Criar condições para a integração social incentivando atividades positivas 

em relação a si mesmo, às pessoas e à natureza; 

 Oportunizar o acesso ao saber elaborado. 

 

 

 

Considerando as especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das 

crianças de 0 meses a 5 anos e 11 meses de idade, a qualidade das experiências 
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oferecidas pela Escola de Educação Infantil Machado de Assis, está embasada nos 

seguintes princípios: 

 Respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas 

diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, 

preservando suas características etárias e atendendo suas necessidades 

básicas; 

 O direito de brincar como forma particular de expressão; 
 

 O acesso das crianças ao saber e aos bens socioculturais disponíveis, 

ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à 

comunicação, à interação social, ao pensamento, à ética e à estética; 

 

 O atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao 

desenvolvimento de sua identidade. 

A Escola de Educação Infantil Machado de Assis, além do objetivo geral e  

Dos previstos na Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, LDB, nº 9394/96, na Declaração Universal dos 

Direitos da Criança, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC-2019) tem ainda os seguintes objetivos específicos: 

 

 Proporcionar a criança experiências desafiadoras, através de projetos de 

pesquisa, por meio da ludicidade, da fantasia, da imaginação, estimulando 

sua curiosidade e possibilitando seu desenvolvimento cognitivo, afetivo, 

psicomotor e social.  

 Fornece um ambiente favorável para a construção da sua identidade e 

autonomia, reforçando sua autoestima e confiança nas possibilidades de 

aprender, despertando desta forma habilidades e competências, 

valorizando a criança como um ser que tem o direito de viver seu próprio 

tempo.  
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 Favorecer o desenvolvimento integral da criança nos seus aspectos 

biopsicossociais; 

 

 Proporcionar à criança seu desenvolvimento individual para que ela tenha 

capacidade de estabelecer novas relações entre situações já vivenciadas e 

as que serão apresentadas e nas quais deverá se integrar; 

 

 Criar condições para a integração social incentivando atividades positivas 

em relação a si mesmo, às pessoas e à natureza; 

 

 Semear virtudes cívicas, sociais e morais que conduzam ao amor à Pátria, 

ao bem comum, e o respeito aos seus semelhantes e à natureza;  

 

 Promover o senso de auto responsabilidade por meio de práticas positivas, 

que incentivem o cuidado de si e do outro;  

4 . DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Os alunos com deficiência física, transtornos globais de desenvolvimento e 

altas habilidades/ superdotação são integrados às turmas regulares de ensino e têm 

atendimento específico com profissionais da área quando necessitam. Será oferecido 

pela mantenedora o serviço do AEE – Atendimento Educacional Especializado para 

auxiliar as famílias e os professores no desenvolvimento de sua prática pedagógica.       

Conforme a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a criança que possui 

laudo, tem um acompanhamento de uma monitora exclusiva para as suas limitações, 

com isso suas atividades são orientadas e planejadas conforme suas habilidades. 

 



6 

5 . GESTÂO ADMINISTRATIVA -PEDAGÓGICA 

5.1 . DIREÇÃO 

A Escola de Educação Infantil Machado de Assis é dirigida por uma Direção de 

Ensino, legalmente habilitada nos termos da legislação em vigor para o exercício do 

cargo, indicado pela Entidade Mantenedora. 

É competência da direção: 

 Cuidar das finanças da escola; 

 Prestar contas à comunidade; 

 Conhecer a legislação e as normas da Secretaria de Educação; 

 Identificar as necessidades da instituição e buscar soluções; 

 Prezar pelo bom relacionamento entre os membros da equipe escolar, 

garantindo um ambiente agradável; 

 Manter a escola limpa e organizada; 

 Garantir a integridade física da escola, tanto na manutenção dos ambientes 

quanto dos objetos e equipamento; 

 Conduzir a elaboração do projeto político-pedagógico; 

 Acompanhar o cotidiano da sala de aula e o avanço na aprendizagem dos 

alunos; 

 Incentivar e apoiar a implantação de projetos e iniciativas inovadoras, 

provendo o material e o espaço necessário para seu desenvolvimento; 

 Gerenciar e articular o trabalho de professores, coordenador, orientador e 

funcionários;  

 Manter a comunicação com os pais e atendê-los quando necessário. 

 

5.2 . COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

A Escola de Educação Infantil Machado de Assis é assistida por um 

coordenador pedagógico legalmente habilitado nos termos da legislação de ensino 
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para o exercício do cargo, indicado pela Direção de Ensino e aprovado pela entidade 

mantenedora. 

É competência do coordenador pedagógico: 

 Substituir o Diretor em suas ausências; 

 Assegurar a unidade de ação pedagógica; 

 Coordenar o trabalho de elaboração do Projeto Pedagógico e Plano de  

Trabalho; 

 Participar de encontros, seminários, reuniões educacionais e da equipe  

Diretiva;  

 Elaborar relatórios de suas atividades e participar da elaboração dos 

projetos da escola; 

 Prestar assistência técnica aos professores, visando assegurar a eficiência 

do desempenho dos mesmos para a melhoria do padrão de ensino; 

 Providenciar materiais, jogos e demais materiais pedagógicos para as 

diferentes atividades da educação infantil, atendendo à solicitação dos 

professores; 

 Propor e coordenar as atividades de aperfeiçoamento e de atualização de 

professores (formação continuada); 

 Elaborar, coordenar e executar a programação de sua área de atuação; 

 Acompanhar e avaliar o processo educativo; 

 Assistir o Diretor em sua área de atribuição; 

 Recomendar e propor a utilização de materiais didáticos; 

 Visitar as salas de aulas e acompanhar as atividades realizadas pelos 

professores, com o objetivo de garantir o desenvolvimento da proposta 

pedagógica para as diferentes faixas etárias. 

5.3 . ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

A Escola de Educação Infantil Machado de Assis é assistida por uma psicóloga 

legalmente habilitada nos termos da legislação de ensino para o exercício do cargo, 

indicado pela Direção de Ensino e aprovado pela entidade mantenedora. 
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É competência do orientador educacional:  
 

 Proporcionar aos alunos um espaço de acolhimento de vivencia emocionais; 

 

 Oferecer suporte emocional aos alunos da instituição individual ou 

coletivamente; 

 

 Facilitar o trabalho em grupo na instituição;  

 

 Acompanhar os alunos que apresentam dificuldades escolares;  

 

 Orientar os professores quanto as dificuldades apresentadas pelos alunos;  

 

 Orientar os alunos no que se refere a mudanças comportamentais;  

 Quando necessário, encaminhar os alunos para acompanhamento 

psicológico externo;  

 Participar dos Conselhos de Classe, reuniões pedagógicas e da Equipe 

Diretiva; propor reuniões com educadores visando a melhoria de 

relacionamento e do processo ensino aprendizagem;  

 Organizar e manter atualizado um sistema de informações referentes aos 

educandos;  

 Auxiliar no processo de integração escola-família-comunidade;  

 Interagir com os educandos individualmente com o objetivo de resolver 

problemas de conduta social nas dependências da Escola;  

 Orientar os educandos individual ou coletivamente ao aproveitamento e 

rendimento escolar. 
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6 . ESPAÇOS DE APOIO PEDAGÓGICO 

6.1 . BIBLIOTECA ESCOLAR 

A Biblioteca da Educação Infantil é uma ferramenta de apoio que a Escola 

disponibiliza para assegurar o contato das crianças com a variedade de livros que 

compõem a literatura infantil. É um espaço destinado aos alunos e professores da 

Escola para manusear e utilizar o material disponível para todas as turmas. As turmas 

da Pré-Escola I e Pré-Escola II uma vez na semana podem retirar um livro e levar para 

casa, retornando posteriormente para a Escola. A organização deste serviço, bem 

como o cuidado com o acervo, é de responsabilidade da coordenação e dos 

professores.  

6.2 . PARQUINHO INFANTIL 

O parquinho da Educação Infantil localiza-se na área externa da Escola, 

disponibilizando um pátio amplo, que oferece diversos brinquedos com estrutura para 

assegurar a segurança das crianças, proporcionando-lhes momentos de interação, 

lazer e diversão estando em contato com outros grupos de crianças.  

No espaço interno, a Escola conta com piscina de bolinhas, com uma área 

ampla para brincar e interagir. Proporcionando circuitos com diversos materiais. Os 

professores e monitores de cada turma são responsáveis pelo acompanhamento e o 

cuidado das crianças no parquinho e na área interna da Escola.  

7 . APOIO DA GESTÃO 

A Escola de Educação Infantil Machado de Assis é apoiada por uma assessora 

pedagógica legalmente habilitada nos termos da legislação de ensino para o exercício 

do cargo, indicado pela Direção de Ensino e aprovado pela entidade mantenedora. 

É competência da assessora pedagógica: 

 Substituir a Coordenadora em suas ausências; 
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 Assegurar a unidade de ação pedagógica; 

 Auxiliar na coordenação do trabalho de elaboração do Projeto Pedagógico 

e Plano de Trabalho; 

 Participar de encontros, seminários, reuniões educacionais e da equipe  

Diretiva;  

 Auxiliar na elaboração de relatórios de suas atividades e participar da 

elaboração dos projetos da escola; 

 Prestar assistência técnica aos professores, visando assegurar a eficiência 

do desempenho dos mesmos para a melhoria do padrão de ensino; 

 Providenciar materiais, jogos e demais materiais pedagógicos para as 

diferentes atividades da educação infantil, atendendo à solicitação dos 

professores; 

 Propor e assessorar junto a coordenação as atividades de aperfeiçoamento 

e de atualização de professores (formação continuada); 

 Elaborar, coordenar e executar a programação de sua área de atuação; 

 Acompanhar, assessorar e avaliar junto a coordenação o processo 

educativo; 

 Assistir a Coordenadora em sua área de atribuição; 

 Recomendar e propor a utilização de materiais didáticos; 

 Visitar as salas de aulas e acompanhar as atividades realizadas pelos 

professores, com o objetivo de garantir o desenvolvimento da proposta 

pedagógica para as diferentes faixas etárias. 

 

7.1 . CORPO DOCENTE 

O corpo docente é formado pelos professores e monitoras que atuam nas 

turmas de Educação Infantil. 

7.1.1 PROFESSORES 

São atribuições dos professores: 



11 

 Participar das atividades de planejamento e executar atividades 

pedagógicas, respeitando o estágio de desenvolvimento das crianças; 

 Promover atividades que atendam às necessidades básicas das crianças 

no campo afetivo, social e cognitivo, bem como, higiene, saúde e 

alimentação das crianças; 

 Desenvolver atividades que propiciem a autoestima, a segurança física e 

emocional, bem como, o desenvolvimento integral da criança; 

 Identificar, acompanhar e encaminhar as crianças que apresentam 

eventuais dificuldades na aprendizagem; 

 Realizar avaliação contínua e diversificada do processo de desenvolvimento 

da criança, observando criteriosa e continuamente cada criança, fazendo 

registro do seu desenvolvimento; 

 Assegurar o tratamento igualitário no âmbito escolar e que não ocorra 

tratamento discriminativo de cor, raça, sexo, religião ou classe social; 

 Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho, com seus 

colegas diretos e de outras salas, com crianças, pais e com os demais 

segmentos; 

 Participar de grupos de estudo, encontros, cursos, seminários e outros 

eventos, tendo em vista o seu constante aperfeiçoamento profissional; 

 Utilizar materiais didáticos existentes, ou confeccioná-los quando 

necessário, para o enriquecimento das atividades pedagógicas; 

 Controlar a frequência e pontualidade das crianças, comunicando aos pais 

ou responsáveis, os casos de faltas e atrasos em excesso; 

 Participar ativamente dos grupos de estudos e reuniões de equipe; 

 Prestar primeiros socorros, sempre que necessário, seguindo 

criteriosamente a orientação dada pela enfermeira e/ ou curso de primeiros 

socorros.  

 Férias, no mês de julho no recesso escolar e no mês de janeiro. 

7.1.2 . MONITORAS 

São atribuições das monitoras: 
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 Cuidar da segurança dos alunos nas dependências da escola; 

 Orientar os alunos sobre as regras e regimento escolar; 

 Auxiliar na formação de bons hábitos e atitudes dos alunos; 

 Conhecer e acompanhar o desenvolvimento dos alunos na forma em que 

vivem, seus progressos e dificuldades;  

 Subsidiar e orientar os alunos em suas atividades pedagógicas recreativas, 

alimentares, higiênicas, fisiológicas e de repouso;  

 Zelar pela guarda e conservação do material de consumo da instituição;  

 Substituir (momentaneamente) o docente na sala de aula; 

 Apresentar a escola a pais e alunos novos. 

 Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade.  

7.2 . FUNCIONÁRIOS 

Os funcionários são os profissionais responsáveis pela realização dos serviços 

de limpeza e segurança da escola. 

São atribuições dos serviços de limpeza. 

 Executar os serviços de limpeza em geral das salas de aula, corredores, 

biblioteca, sala dos professores e escadarias; 

 Executar a limpeza dos pátios e calçadas das adjacências; 

 Coletar os lixos depositados nas lixeiras e removê-los para o local 

adequado; 

 Limpar, higienizar e desinfetar as instalações sanitárias; 

 Movimentar os móveis das salas de aula, dando-lhes a arrumação requerida 

e limpando o pó e manchas de tintas; 

 Lavar vidraças, persianas, cortinas, toalhas, etc.; 

São atribuições do Porteiro: 

 Observar e orientar o fluxo de entrada e saída de pessoas do recinto da 

escola;  

 Acolher, identificar e encaminhar as pessoas aos destinatários;  

 Receber correspondência e encaminhá-la aos destinatários; 
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 Atender, efetuar ligações telefônicas e prestar informações sobre as 

atividades da escola;  

 Zelar pelo controle e guarda do quadro de chaves;  

 Zelar pela ordem, segurança e limpeza da sua área de trabalho; 

 Inspecionar as dependências e instalações da FEMA, comunicando 

irregularidades ao responsável competente;  

 Controlar a entrada e saída de alunos, observando as normas específicas;  

 Instalar equipamentos audiovisuais de interesse pedagógico conforme 

requerido pelos professores e funcionários, controlando a respectiva 

agenda de reservas;  

 Recolher e guardar no local próprio os equipamentos audiovisuais após uso;  

 Colaborar no controle da disciplina na movimentação dos alunos;  

 Distribuir e fixar nos murais e salas de aula cartazes e avisos de interesse 

da instituição;  

 Levar recados para alunos e professores durante o horário de aula; quando 

requerido. 

7.2 . SECRETARIA  

 

A Secretaria constitui-se em um espaço de organização administrativa, onde são 

realizados serviços, tais como: processo de inscrição e matrícula de alunos novos; 

organização da documentação referente aos profissionais da Escola, à vida escolar 

dos alunos e aos documentos de funcionamento do estabelecimento.  

A Secretaria Escolar conta com tantos auxiliares quanto se fizerem necessários, 

desde que qualificados e contratados pela Entidade Mantenedora. 

É competência do Secretário: 

 Elaborar e supervisionar a expedição e tramitação de quaisquer 

documentos, assinado, conjuntamente com o diretor, os documentos 

expedidos pela secretaria; 

 Manter atualizadas as pastas e registros individuais dos alunos, quanto à 

documentação exigida e a permanente compilação e armazenamento de 

dados; 
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 Manter atualizadas cópias da legislação em vigor; 

 Executar tarefas delegadas pelo Diretor de Ensino no âmbito de sua 

competência; 

 Lavrar atas e anotações de resultados finais; 

 Cuidar do recebimento de matrículas, transferências e respectiva 

documentação; 

8 . REGIME ESCOLAR 

O regime escolar é anual. 

O Calendário Escolar é elaborado anualmente de forma coletiva envolvendo os 

integrantes da comunidade escolar, atendendo o disposto na legislação vigente, em 

consonância com as orientações da Entidade Mantenedora. 

O Calendário Escolar é aprovado pela Entidade Mantenedora. 

9 . REGIME DE MATRÍCULA 

A matrícula é um ato formal que vincula o aluno à Escola e lhe confere a 

condição de aluno. A matrícula é efetivada de acordo com as normas estabelecidas 

pela Mantenedora. No ato da matrícula, solicitam-se documentos conforme orientação 

da Mantenedora e legislação vigente. A matrícula é efetuada pelos pais ou 

responsáveis. 

9.1 . CONDIÇÕES PARA O INGRESSO 

A Escola matricula alunos da própria escola, alunos novos, alunos transferidos 

e alunos sem comprovação de escolaridade anterior, conforme legislação vigente.  

As matrículas e rematrículas serão efetuadas para um ano letivo e devem estar 

de acordo com as normas e calendário expedido pela Escola. O compromisso da 

família consiste em prestar o máximo de apoio à Escola para quem confiou a 

corresponsabilidade de educação do seu filho. 
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Documentos necessários para realizar a matrícula: cópia Carteira de 

Identidade, cópia do CPF, cópia Certidão de Nascimento, 1 foto 3x4 da criança. Cópia 

da Carteira Identidade, cópia do CPF, comprovante de endereço e comprovante de 

renda dos pais. 

9.2 . CONSTITUIÇÃO DAS TURMAS 

As turmas são organizadas, levando-se em consideração sua faixa etária e o 

espaço físico disponibilizado para cada turma.  

As turmas que compõe a Educação Infantil Machado de Assis, são as 

seguintes: 

 BERÇÁRIO – crianças a partir de 04 meses;  

 MATERNAL I – crianças a partir de 1 ano completos até 31 de março; 

 MATERNAL II – crianças a partir de 2 anos completos até 31 de março; 

 MATERNAL III– crianças a partir de 3 anos completos até 31 de março; 

 PRÉ-ESCOLA I – crianças a partir de 4 anos completos até 31 de março; 

 PRÉ – ESCOLA II – crianças a partir de 5 anos completos até 31 de março; 

 TURNO INTEGRAL A - crianças a partir de 04 meses a 1 ano completos até 
31 de março; 

 TURNO INTEGRAL B - crianças a partir de 01 ano até 02 anos completos 
até 31 de março; 

 TURNO INTEGRAL C- crianças a partir de 02 anos até 03 anos completos 
até 31 de março; 

 TURNO INTEGRAL D- crianças a partir de 03 anos até 04 anos completos 
até 31 de março; 

 TURNO INTEGRAL E- crianças a partir de 04 anos até 05 anos completos 
até 31 de março. 

 
10 . ORDENAMENTO DO SISTEMA ESCOLAR 

10.1 . PROJETO PEDAGÓGICO 

O Projeto Pedagógico é elaborado em conjunto com os professores, alunos, 

pais e funcionários e reflete os pressupostos que embasam e fundamentam a prática 

pedagógica da Escola no cotidiano. 
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O Projeto Pedagógico da escola pode ser alterado em qualquer tempo, desde 

que respeitada à legislação vigente. O Projeto Pedagógico da Escola é aprovado pela 

Entidade Mantenedora. 

10.2 . CALENDÁRIO ESCOLAR 

A Escola de Educação Infantil Machado de Assis elaborará anualmente seu 

Calendário Escolar, integrando-o ao Projeto Pedagógico da Escola, baseado na 

legislação vigente, contemplando o período de funcionamento da escola infantil 

estabelecendo também: 

 Tempo parcial de no mínimo 200 dias letivos e 800 horas de efetivo trabalho 

escolar; 

 Tempo integral de no mínimo de 200 dias letivos e mínimo de 7 horas 

diárias. 

 Período de férias e de recesso escolar atendendo as necessidades dos 

alunos, pais e professores da Escola; 

 Reuniões pedagógicas, de pais, de formação continuada de professores; 

 Período de planejamento geral e avaliação institucional. 

10.3 . PRINCÍPIOS DE CONVIVÊNCIA 

Os princípios de convivência são elaborados pela direção, professores, alunos, 

pais e coordenação pedagógica, com o intuito de orientar as relações e as interações 

entre estes grupos. Os princípios de convivência são registrados na agenda escolar 

do aluno, sendo que a mesma, é entregue às famílias na primeira reunião do ano 

letivo. 
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11 . ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

11.1 . PLANO DE ATIVIDADES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

As atividades e os objetivos para a Educação Infantil são especificados nos 

planos de atividades e atende a especificidades próprias quanto a faixa etária, sendo 

que este é a expressão concreta do Projeto Pedagógico, tendo como, objetivo a 

organização do fazer pedagógico, embasado nas Diretrizes Curriculares para a 

Educação Infantil, na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e considerando a 

realidade que a Escola está inserida. 

11.2 . PLANO DE TRABALHO DO PROFESSOR 

É o documento que expressa o planejamento do professor quanto às atividades 

e conteúdos desenvolvidos durante as aulas. É elaborado pelo professor em 

consonância com os planos de atividades e o Projeto Pedagógico da Escola. 

12 . PROCESSO PEDAGÓGICO 

12.1 . METODOLOGIA DE ENSINO 

A ação pedagógica é caracterizada por uma metodologia dinâmica, que integra 

reflexão – ação – interação – construção, através da organização do pensamento 

numa relação dialógica que resulta no desenvolvimento de habilidades na construção 

do conhecimento e na participação consciente, alegre e comprometida de professores 

e alunos. Esse processo dinâmico apresenta-se em forma de projetos, despertando a 

curiosidade e o gosto pelo conhecimento através do brincar, da livre expressão, da 

linguagem, das imagens, do faz de conta, da interação, jogos... 

Os projetos específicos são construídos a partir de uma necessidade 

apresentada pela turma, partindo do interesse dos alunos. Os projetos institucionais 

são elaborados por meio de uma necessidade geral da Escola, sendo adequado por 



18 

turma para atender aquela determinada faixa etária, respeitando o tempo e o espaço 

da criança.  

Para que a criança possa exercer sua capacidade de criar, é imprescindível que 

haja riqueza e diversidade nas experiências que lhes são oferecidas na Escola, sejam 

elas mais voltadas às brincadeiras ou às aprendizagens que ocorrem por meio de uma 

intervenção direta. Para que isso aconteça, nossa metodologia baseia-se nos Campos 

de Experiência propostos pela Base Nacional Comum Curricular. 

 

Rotina do Dia: 

 As crianças são recepcionadas na entrada da escola pela recepcionista, 

professoras e monitoras;  

 Na chegada a sala de aula são disponibilizados materiais diversos expostos 

nos planejamentos diários das professoras, possibilitando um brincar-livre 

neste primeiro momento da aula. 

 Rodinha (tempo, oração, chamada, ajudantes do dia, músicas diversas, e 

cronograma do dia); 

 Momento de experiências e atividades; 

 Oficinas Educativas no decorrer na semana (Lego, Hora do Conto,  

Educação Física, Biblioteca, Meditação, Língua Estrangeira Moderna- Língua Inglesa, 
Educação  

Sócio emocional;) 

 Momento do lanche; 

 Parquinho ou saguão; 

 Volta à calma na sala para aguardar os pais ou responsáveis. 

 

12.2 . AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem deve ser entendida como 

um diagnóstico do desenvolvimento do aluno na relação com a ação dos professores 

e na perspectiva do aprimoramento do processo pedagógico. 

O processo de avaliação é contínuo e tem como base a visão global do aluno 

subsidiado por observações e registros obtidos no decorrer do processo.  
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A avaliação da Educação Infantil não é classificatória e não tem o objetivo de 

promoção do aluno.  

Na pré-escola realiza-se o controle de frequência mínima de 60% da carga 

horária anual. 

A avaliação é semestral com entrega de Parecer no final de cada semestre para 

os pais ou responsáveis. 

 

12.3 . EXPRESSÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 

A avaliação é expressa através de parecer descritivo ou ficha de avaliação e 

registro do desenvolvimento do aluno, sendo entregue as famílias semestralmente.  

. 

13. TRANSFERÊNCIA  

A solicitação de transferência poderá ser efetuada somente quando os pais 

trouxerem até a Secretaria da Escola atestado de vaga de outra Escola, e mediante 

conversa com a direção ou coordenação da Escola, é realizado seu cancelamento de 

matrícula. O documento que acompanha o aluno é o parecer descritivo ou ficha de 

avaliação e registro do desenvolvimento da criança. 

14 . ORGANIZAÇÃO DO SEGMENTO DA COMUNIDADE ESCOLAR (APM) 

A Escola conta com uma Associação de Pais e Mestres cujo objetivo principal 

é a integração dessa unidade escolar com a comunidade. 

A Associação de Pais e Mestres reger-se-á por estatuto próprio, aprovado em 

assembleia por todos os integrantes. 
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15 . CASOS OMISSOS 

Os casos omissos são resolvidos pela Direção e Coordenação. 

Santa Rosa, 2022. 


