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J Clte¡ Pontcc Alenc¡r
rJn in istracão1. TDENTTFTCAÇÃO DO PROPONENTE

RAZáO SOCiAI: ASSOCIAÇAO MANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE RIBEIR,ÃOPRETO/SP CNPJ: 045.987.35/0001-1 0
Data da Constituição: 3110312002
Endereço: Avenida Julieta Engracia Garcia, 2050- Florestan Fernandes
Telefone: (16) 3996-6250 e 3996_2168
E-mail : ri i retori a r,Él)escol¿r s¿ri rp. orE.br.

2. DA MANTENEDORA

NOMC: ASSOCIAÇÃO VANTENEDORA DA ESCOLA SATHYA SAI DE
RIBEIRÃO PRETO/SP CNPJ: 045.g87 .35/OOO1-I O
Endereço: Avenida Julieta Engracia Garcia, 2050- Florestan Femandes
Telefone: (t6) 3996-6250 e 3996_2168
E-mail : lna¡rtenecloraf4)eseolasai rp. org 

" 
br

3, REPRESENTANTE LEGAL

Nome: Alexandre Tadeu Navarro pereira Gonçalves
Endereço: RuaFunchal, l2g go andar São paulo _ Sp
Cargo na Entidade: presidente Telefone: (l l)9g91 l.6196
E -mai I : 1*ed cs.(¿i¡lgya sç* ad3*þ r
Formação Profissional: Advogado
Início do Mandato: 16101/2021
Término do Mandato: 15/0112024

4. DIRETORA PEDAGÓGICA

Nome: Sílvia Kowara pessoa Alves
Endereço: Rua Gonzaga de Assis Moraes, 5g9 Cravinhos_Sp
Telefone : (1 6)3 99 6-625 0
E-mail : diretoria@escolasairp. org.br
Formação Profissional: pedagogiã
CargaHorária: 7h às l7h
Diploma licenciatura em pedagogia (VIDE ANEXOS)

5. DOCUMENTOS PÚBLICOS

il

Ato de Autorização de Funcionamento: VIDE ANEXOS

Alvará de Funcionamento e validade:-Protocolo N" 3633 1305543/2013 - validadeTempo Indeterminado - VIDE AñEXOS

$
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6. FINALIDADE ESTATUTÁRIA DA ENTIDADE E ÁNN,t DE ATUAÇÃO

objetivos Estatutiirios: Dentre as finalidades contidas no Art. 5o do Estatuto da Escola sathya
Sai, destacamos:

"Art' 5o A Associação Mantenedora da Escola sathya Sai - AMES tem por finalidade:

I - criar e manter um estabelecimento destinado à prqstação de serviços de Educação Básica,
compreendendo classes de Educação Infantil e Ensino Fundamental (1o ao 9o ano), sujeitando
seu funcionamento à legislação e às nornras do sistema Estadual de Ensino . o" ;";;r;;;;
Educação, bem como às bases curriculares determinadas por tais entidades. (...)

VII - Promover ações de assistência social visando à integração das famílias dos alunos e da
comunidade de entorno, através de projetos culturais, artístiios, esportivos e educativos. ',

lll' Laudo Técnico da vigilância Sanitária: Em consulta a Secret aúa deVigilância Sanitáriado Município de Ribeirão Preto " titñnol{, ioLos.informados que; d;ääiäepígrafe não emite D¡c.large{o de.Isçry9.-$g;;i" ainda d;f";'* anexado aopresente documento,^cópia da Portaria cvs oi¡i"olg. "Secretaiia de Estado da Saúdee coordenadoria de controle de Doençar - cé{rì. áe vigilâlcia sanitária (5IVISA)- SISTEMA DE INFORMACÃO ev'Ýrcir-ÄÑ-cia sÃNriÂirrÃ,'åînn., arravésdo no sstt-2100, os Estabelécimentos ¿e inieiãsse'ä;;iäiü#"]"a ücença d"funcionamento, segundo o-quui o rauáo--é ;Ëiá;;p.nas para estabere.;ti;d;?"tt¿",ã de 0 a: aoås de idade,,. vTog ÀNpxos cimentosle'..-.ìp5...--....

,,*""N^ý.Ì.!!**gtrv. AVCB - Validade: No 317174 - Validade t2l0g/2022_ VIDE ANEXOS 
ï.*ilä,,,îì#;Ë;ËÄîä:v' Quadro dos membros que compõem a Brigada de Incêndio e contproÿante do últi;å"o"r'lpãdnini¡trncõotreinamento da referida Brigäda.

$
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7 JUSTIFICATIVA DA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA
Proc.:

J¡1

A Escola Sathya Sai está em funcionamento desde 2002, no Complexo Ribeirão Verde. Desde
então, tem sido parceira das famílias não apenas com a formação acadêmica dos alunos, mas por
construir junto com as famílias, docentes e funcionários e a própria comunidade noções de
prioridade' o desenvolvimento de ferramentas socioemocionais e fornecimento de ferramentas e
habilidades que lhes trazem competências especiais para sua atuação profissional e para sua vida
pessoal' Isso é feito desde o início com educação formal gratuita e de qualidade, em um bairro
geograficamente distante do centro da cidade. Isso inclui acesso qualificado a cultura e no
desenvolvimento de valores humanos, com impacto transformador na comunidade.

Desde sua fundação, a Escola Sathya sai oferece aulas regulares em níveis de Educação Básica,
com diversas atividades complementares. As atividades pedagógicas estão em conformidade
com as diretrizes previstas pelo Ministério da Educação, concomitante ao desenvolvimento do
Programa Sathya Sai de Educação em Valores Humanoso ou seja, trabalha não somente os eixos
curriculares regulares, mas também projetos na ërea da cidadania, o respeito à diversidade,
respeito a professores e pais, cuidados com meio ambiente e um sentido de empatia e cuidado
com toda a comunidade. Em outras palavras, torna apessoa melhor para si e paraos outros com
vistas à construção de uma sociedade ética e humana. A escola ajusta para nosso contexto
histórico e cultural a filosofîa educacional desenvolvida na Índia pelo educador sathya Sai Baba,
que propõe a formação integral do ser humano.

A Escola sathya Sai de Ribeirão Preto localiza-se no bairro Florestan Fernandes, próximo a um
pequeno fragmento de mata nativa e ao cónego das Palmeiras, em um amplo espaço verde de
3'833,35 m2' Sendo assim, sua área de abrangência é azonaleste da cidade de Ribeirão preto,
especificamente os bairros que compreendem a região que ficou comumente conhecida como
"Complexo Ribeirão Verde,'.

Alguns aspectos podem ser destacados sobre a consistência do projeto

Alunos Novos: Encontro de Pais, anamnese com a família na casa d.a ciança, ad,aptaçãono ano

o C{¡rr Ai Pon tc ¡ €ncet
ñ ¡n i!trâcÃo
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anterior;
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,l

coletivo e da importãnciapara a criançado cuidado com a Escola, bem como vínculos afetivos,
confiança, etc)-nos Encontros de Pais, um grupo trabalha com os pais e outro com as crianças;

o Taxa de Evasão Zero;

o De acordo com a última Avaliação de Qualidade, aplicad a paraos pais em 2020 (feita de 4 em 4
anos), mais de 90% dos pais estão satisfeitos (pesquisa embasada nas 7 dimensões de qualidade
da educação);

o Alguns alunos egressos têm voltado para fazer estétgios e muitos têm conseguido bolsas em
escolas particulares, havendo encontros periódicos com o corpo de alumni;

o Profissionais ingressantes com capacitação em valores humanos e formação continuada em
valores humanos e áreas do conhecimento:

o Acesso a bens culturais;

o Ações com os estudantes e com as famílias em eventos em prol da comunidade (em arliculação
com outras escolas municipais' serviços de saúde, comércio, a Associação dos Moradores,
replicando diversos aspectos da metodologia);

r voluntários em diversas áreas profissionais que dão suporte à escola (Saúde, Arte etc.), o que
demonstra a solidez e credibilidade do projeto;

o Parcerias para estágio de formandos e projetos de pesquisa educacional têm sido feitos com USp,
LINAERP, Barão de Mauá etc.)

o Projetos como coral' percussão, educação em valores humanos e apoio escolar;
o Em complemenfação ao currículo exigido pelos parâmetros curiculares oficiais, têm sido

ofertadas na grade curricular atividades com flauta, musicaliz ação, arte, inglês, alimentação
saudável e ciências danatureza;

o AcomPanhamento est¡eito e bons resultados na Provinha Brasil (aplicação não oficial) e Saresp
(aplicação oficial);

o Excelentes resultados em participações sucessivas na olim píad.ado saber e olimpíada Brasileira
de Astronomia;

o Ponto de coleta Seletiva em parceria com empresa de reciclagem: educação ambiental,
consciência sobre o papel d,a famíliae da criança em mudanças de hábitos;

o colegiado de pais: parte funcional responsável em apoiar a construção dos projetos e colaborar
paru a melhoria dos espaços.

7
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Em 2020 e 2021, especialmente, houve readequação do trabalho pedagógico durante o período

de suspensão de aulas devido ao Coronavírus. A Escola garantiu que todas as famílias e docentes

tivessem acesso à internet, de maneira a não haver interrupção ou perda das atividades
pedagógicas. Isso incluiu não apenas a readequação metodológica, por parte da escola, mas o

apoio individualizado às famílias sobre como dar suporte às crianças para o desenvolvimento

acadêmico e emocional

Devido à paralisação das aulas presenciais, foi necessário fazer um realinhamento no
Planejamento Anual, Calendário, Currículo, Projetos e Carga Horária. A Equipe pedagógica,

adicionahnente, estruturou novos recursos pedagógicos e metodologias a fim dar um supofte as

famílias e alunos, garantindo interações pedagógicas mais lúdicas com relevância de conteúdo. O
que foi feito:

,/ Estudo por bimestre dos conteúdos essenciais;

'/ capacitação da equipe para uso de novos recursos tecnológicos;

potrr a, --Ï-o.$-...-. --.----''' - - --:
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'/ Encontros virtuais a fim de alinhar uma mesma forma de trabalho;

'/ Metodologia embasada na Aprendizagem Significativa e BNCC;

'/ Pesquisa qualitativa com os responsáveis a fim de saber dificuldades e ganhos com os filhos;
'/ Avaliação trimestral com os responsáveis objetivando reconhecer suas impressões sobre o

trabalho pedagógico e dificuldades; (De acordo com a maioria dos pais, perceberam

desenvolvimento dos filhos nas aulas remotas) - Avaliação disponívelparaacareação.

'/ Sondagem diagnóstica com todos os alunos a fim de avaliar o impacto do trabalho a distância;
'/ Suporte afetivo, e psicológi co para alunos e familiares devido à situação de isolamento social;
'/ Interações Pedagógicas e Lives motivacionais em tempo real com as famílias e alunos;

'/ Reunião de pais pela platafornta Zoom. Todos os pais receberam suporte de como baixar a

ferramenta;

'/ orientação nos Grupos de WhatsApp de como buscar recursos e programas de ajuda
governamental

'/ Distribuição de Cestas Básicas (com recursos próprios) às famílias que perderam seus empregos;
,/ Orientação de como aderir à programas govemamentais;

'/ Investimento no aumento da capacidade de armazenamento da Plataforma Google Drive a fim de
garuntir maior segurança nos arquivos e vídeos das Interações Pedagógicas recebidas das

farnílias;

R
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'/ Investimento em materiais de informática a fim de melhorar a qualidade das gravações e

armazenamento das interaçõe s ;

,/ Criação de Menu de Atividades no site da Escola;

'/ Utilização de ferramentas como o Google Classroom, Educacross e Liveworksheets

'/ Atendimento fonoaudiológico e nutricional feitos com voluntárias.

Vale ressaltar que a readaptação do trabalho pedagógico trouxe gastos com insumos e recursos

que não estavam planejados para o ano de 2021. A Escola tem cuidado também para que

algumas famílias com maior impacto econômico com a pandemia não ficasse desprotegida do

ponto de vista alimentar. Além disso, a pafticipação efetiva dos pais no processo de

aprendizagem e convívio com as rotinas escolares tem facilitado particularmente a prëúica

pedagógica dos professores. Isso evidencia a responsabilidade que a Escola tem em incentivar e

apoiar sem articulação família-escola. Por isso, a questão daparceriaentre família e escola reúne

importantes pontos que nos convidam a refletir sobre os benefícios a serem alcançados nessa

relação, umavez que ambas as instituições têm interesses comuns: que é o sucesso da formação

do cidadão.

A Escola Sathya Sai tem realizado diversas parcerias para manutenção de seus trabalhos, por
meio de arrecadações de pessoas físicas, convênios com fundações do município e outras

entidades filantrópicas, participação de editais, atividades voluntárias, além de contribuições

associativas, mas ainda assim temos um déficit operacional relevante, gue põe em risco a

manutenção de suas atividades e, por isso, necessitamos da continuidade da parceria da

Secretaria Municipal de Educação, que é fundamenfal paru viabilizar o custeio de diversas

despesas essenciais, entre elas a folha de pagamento e seus encargos, manutenção e Serviços de
Terceiros (ëryua,luz e telefone).

A parceria da Secretaria Municipal de Educação atualmente contribui com aproximad amente l/3
(um terço) do custo efetivo das bolsas referentes a essas etapas da Educação Infantil (I e II) e

séries iniciais (7o e2o Anos) do Ensino Fundamental e aEscola oferece urn projeto consistente

(ininterruptamente nos últimos 18 anos), que atende não apenas a essa demanda, mas até o 5o

Ano do Ensino Fundamental. Portanto, entende-se que é possível construir um projeto bastante

robusto na promoção de perspectiva de vida de todos que diretamente ou indiretamente

¡ottra'--..-10i1..
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8.

9.

participam ou paúiciparam do Projeto, com um custo relativamente baixo comparativamente a

escolas públicas e privadas.

Nosso ideal como terceiro setor é unir forças com a gestão municipal na ifiea de educação, no

oferecimento de educação gratuita e de qualidade. Acreditamos na educação humanizada que, se

multiplicada,traz beneficios para toda a comunidade. O maior retorno para alnstituição é formar

cidadãos para uma sociedade mais consciente. nou,u,.,-ila...
**, -.o¿tL-t" LLIøJ,9,:.,!
_...-.,",,....-..-v*
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Primeira etapa da Educação Básica, composta pela Educação Infantil, destinada ao atendimento
das crianças de 4 e 5 anos de idade e Ensino Fundamental I (séries iniciais - 1o ao 2o ano),
destinado às crianças de 06 a 07 anos, em idade escolar e residentes no próprio baino,
subdividida em:

- Infantil (Pré-escolar): destinado ao atendimento de crianças de 04 e 05 anos.
- Fundamental I - 1o e 2o anos: destinado ao atendimento de crianças de 06 e 07 anos.

OBJETO DA PARCERIA

O 'l'ermo de Colaboração tem como ob.ieto a realizaçáo de parceria com a Prefeitura Municipal
cle Ribeirão Preto, por meio da Secretaria Municipal da Ëducação. visando ao ate'dimento de
alunos c1a Eclucação Infäntil, primeira etapa da Eclucação Básica (crianças cle 04 e 05 anos), e lo
e 2o anos do Ensino Fundamental (crianças de 06 e 07 anos), colll a fìnaliclacle de atender às
necessidades cotnplementares de vagas dernanclantes no bairro de entorno perante a Secretaria
Municipal da liducação para o ano letivo de 2022.

DA VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇAO

O T'ernro de colaboração terá vigência de 02 de janeiro de 2022 até 3I de dezernb rc de ZA22

10
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11. FINALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL

PARTE II

11.1. ConforTne o artigo 29 da Lei Federal n' 9.39411g96, a educação infantil, primeira etapa da

educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 05 (cinco)

anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da

família e da comunidade.

12. OBJETIVO GERAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA (Infantil e Fundamental)

12.1. Promover o desenvolvimento integral das crianças'de,4 a 7 anos de idade, garantindo a
cada uma delas o acesso a processos de construção de conhecimentos e a aprendizagem de

diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à

dignidade, à brincadeira, à convivência e interação com outras crianças.

o objetivo geral da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto, organizada como instituição

integralmente filantrópica, apaftidâria e desvinculada de qualquer religião, é o de proporcionar

gratuitamente Educação Básica, em curso de Educação Infantil Q.{ível I e 2) e Ensino

Fundamental I (1" e 2o anos), de forma inclusiva e equitativa de qualidade, implementando a

proposta curricular em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular e legislação

vigente, observadas as determinações da LDB 9394196.

A proposição de trabalho da Escola visa assegurar, em todas as atividades, a finalidade da

Educação Infantil, focada no desenvolvimento integral da criança de até 05 (cinco) anos, em seus

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da

comunidade.

A Educação Básica a ser minisîada na Escola Sathya Sai, em Curso de Educação Infantil e

Ensino Fundamental, tem por finalidade desenvolver as potencialidades do Educando, assegurar-

lhe formação indispensável ao exercício da cidadania e fornecer meios para progredir no trabalho

e em estudos posteriores, através de atividades de aprendizagem que se sustentam nos quatro

pilares propostos para aeducação pela uNESCo: - Aprender a Aprender;

o Aprender aFazer;

o Aprender a Conviver;

. Aprender a Ser.

Nf

rotna,--.,Ì#
p.*., -ad/L}- *p:*:*
-""-*.--^,----Ý*
Jrilio Cérar Airl| Pontc¡ Alenca¡

A ot aj t àp AHa ini¡trrcão
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As atividades são embasadas nos princípios educacionais de Sathya Sai Baba, que visâ"'d'

formação integral do ser humano:

"Da mesmaforma como duas asa,ÿ são essenciais para um pássaro alçar voo oo céu, duas rodas

para umq carroça moÿer-se; também dois tipos de educação (malerial e espiritual) são

necessários para que o homem atinja seu objetivo na vida. A educação ESPIRITUAL destina-se

à vida, enquanto a educação MATERIAL a um meio de vida. Apenas quando o homem é

equipado com estes dois aspectos da educação, pode merecer respeito e adoração por parre da

sociedade ".

Sathya Sai Baba

O Propósito intrínseco é promover o desenvolvimento integral das crianças, garantindo a cada

uma delas o acesso a processos de construção de conhecimentos e a aprendizagem de diferentes

linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à

brincadeira, à convivôncia e interação com outras crianças.

13. OBJETIVOS GERAIS E A FUNÇÃO SOCIOPOLÍTICA E PEDAGÓGICA

INSTITUIÇÕNS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

DAS

t.

As DCNEIs (artigo 7o da Resolução CNE/CEB n" 05/09) consideram que a função

sociopolítica e pedagógica das unidades de Educação Infantil inclui:

Oferecer condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e

soclals;

Assumir a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças

com as famílias;

Possibilitar tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças quanto à ampliação de

saberes e conhecimentos de diferentes naturezas;

Promover a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes

sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância;

Construir novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a

democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etëria,

socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa.

Assim, o currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam

articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do

il

ilt

IV

V
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1

2,

3.

4.

5.

6.

patrimônio cultural, artístico, ambiental, científîco e tecnológico, de modo a promover o

desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. Dessa forma, as propostas

pedagógicas de Educação Infantil devem respeitar os seguintes princípios:

l. Eticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum,

ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades

De acordo com os princípios éticos, em relação ao trabalho didático, cabe às instituições

............,"......"¡(,..
lúlio Cé¡¡r ¡llrcr Poat" Alet
"' A no-¡ r.l'vA /ninirtracã

L. Assegurar às crianças a manifestação de seus interesses, desejos e curiosidades ao participar das

práticas educativas;

2.Yalorizar suas produções, individuais e coletivas;

Apoiar a conquista pelas crianças de autonomia na escolha de brincadeiras e de atividades e para

arealização de cuidados pessoais diários;

Proporcionar às crianças oportunidades para ampliar as possibilidades de aprendi zado e de

compreensão de mundo e de si próprias trazidas por diferentes tradições culturais;

Construir atitudes de respeito e solidariedade, fortalecendo a autoestima e os vínculos afetivos de

todas as crianças, combatendo preconceitos que incidem sobre as diferentes formas dos seres

humanos se constituírem como pessoas;

Aprender sobre o valor de cada pessoa e dos diferentes grupos culturais;

Adquirir valores como os da inviolabilidade da vida humaîa, a liberdade e a integridade

individuais, a igualdade de direitos de todas as pessoas, a igualdade entre homens e mulheres,

assim como a solidariedade com grupos enfraquecidos e vulneráveis política e economicamente;

Respeitar todas as formas de vida, o cuidado de seres vivos e a preservação dos recursos

naturais.

ll. Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem

denrocrátic a. Para a concretização dos princípios políticos apontados para a area, a instituição de

Educação Infantil deve trilhar o caminho de educar pala a cidadania, analisando suas práticas

educativas de modo a:

L Promover a formação participativae críticadas crianças;

ü 1?
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Criar contextos que permitam às crianças a expressão de sentimentos, ideias, questionamentos,

comprometidos com a busca do bem-estar coletivo e individual, com a preocupação com o outro

e com a coletividade;

Criar condições para que a criança aprenda a opinar e a consideral os sentimentos e a opinião

dos outros sobre um acontecimentoo uma reação afetiva, uma ideia, um conflito;

Garantir uma experiência bem-sucedida de aprendizagem a todas as crianças, sem

discriminação, proporcionando oportunidades para o alcance de conhecimentos básicos que são

considerados aquisições valiosas para elas.

tft. Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão

nas diferentes manifestações artísticas e culturais.

O trabalho pedagógico na unidade de Educação Infantil, em relação aos princípios estéticos deve

voltar-se para:

t. Yalorizar o ato criador e a construção pelas crianças de respostas singulares, garantindo-

lhes a participação em diversificadas experiências;

2. Organizar um cotidiano de situações agradáveis, estimulantes, que desafiem o que cada

criança e seu grupo de crianças já sabem sem ameaçar sua autoestima nem promover

competitividade;

3. Ampliar as possibilidades da criança de cuidar e ser cuidada, de se expressar, comunicar

e criar, de organizar pensamentos e ideias, de conviver, brincar e trabalhar em grupo, de ter

iniciativa e buscar soluções para os problemas e conflitos que se apresentam às mais diferentes

idades;

4. Possibilitar às crianças apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que circulam em

nossa sociedade, selecionados pelo valor forrnativo que possuem em relação aos objetivos

definidos em seu projeto político pedagógico.

5. Os princípios (éticos, estéticos e políticos) expostos devem sustentar as práticas de

Educação infantil.

Objetivos específicos a serem focados:

(i) Conceber acriança como sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas

cotidianas que vivência, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia,

v

nini¡t¡acÃc
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tr ¡l¡
deseja, aprende, observa, experimenta) natÍa) questiona e constrói sentidos sobre a ea
sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009);

(ii) Garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos

e aprendizasens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à

confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras

crianças;

(iii) Estabelecer uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão

democrática e a consideração dos saberes da comunidade;

(iv) Assegurar que práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil

tenham como eixos norteadores as interações e a brincadeira

(v) Assegurar, na implementação da organização curricular, os campos de experiências no âmbito

dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com

a BNCC;

(vi) Assegurar aos educandos o desenvolvimento de dez competências gerais, afirmando e

estimulando ações de solidariedade, amizade, responsabilidade. colaboração, empatia,

organização, ética, cidadania, honestidade, as quais consubstanciam, no âmbito pedagógico, os

direitos de aprendizagem e desenvolvimento conforme BNCC;

(vii) Garantir e instituir rotina que objetive a sensação de segurançae ajuda no desenvolvimento da

autonomia;

(viii) Estabelecer na estrutura de rotina projeto de adaptação escolar, entendo como direito da criança,

dever da escola e da família o seu oferecimento, e como qualidade no acesso e permanên cia da

criança na escola;

(íx) Estabelecer instrumentos para o processo de acompanhamento e registro do desenvolvimento

quanto as aprendizagens das crianças, realizando a observação da trajetória de cada criança e de

todo o grupo - suas conquistas, avanços, possibilidades e aprendizagens, objetivando qualidade

na reorganização de tempos, espaços e situações que garantam os direitos de aprendi zagem de

todas as crianças;

(x) Estabelecer estrutura de planejamento para os docentes, de forma que todas as atividades sejam

bem planejadas e com a devida intencionalidade pedagógica;

(xi) Estabelecer programas de formação para os professores e profissionais escolares, as quais devem

objetivar qualidade no desempenho de suas funções e inclusive desenvolver competências para

integração com a comunidade e para o relacionamento com famílias;

N-\
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(xii) Observar para elaboração da pedagogia de projetos a Agenda2030, medidas de conscientização

de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática

(bullying), no âmbito das escolas;

(xiii) Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas;

(xiv) Estabelecer nas ações diárias pedagógicas a importância da educação alimentar e nutricional;

(xv) Aplicar instrumento que avalie a qualidade do atendimento e da instituição. Na inexistência de

instrumento próprio da entidade, aplicar devidamente os l¡tt:$_c.ttd.çl:ç; tlp*{}1,:çýi.d4d"C*U"çt.!ij"!14;*l-*:ã:ç-

($ele ilimcnsõcs). no¡,",-'.-}Jú,
p.-., -.,.01.i1. ll!1.1^ø19':. I

Metodolosia aplicada:
......-.-,.-...,...,.-..t1-
lúlio C¿rrt Ailù Ponl¿s Â[cncEr
' An.^|r rl. i/r/n¡¡istracÃo

A Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto desenvolve suas atividades pedagógicas em consonãncia

com as diretrizes oficiais do MEC e em conformidade com a BNCC, mas também seguindo o

Programa Sathya Sai de Educação em Valores Humanos, que tem por objetivo ajudar a emergir a

consciência e os valores essenciais de cada ser humano, que permeiam todas as culturas.

Dentre tais valores, os principais são a Verdade, o Amor, a Não Violência, a Retidão e a Paz

Interior, que são transmitidos aos alunos juntamente com o ensinamento cunicular.

O desenvolvimento da Educação em Valores Humanos visa propiciar que os estudantes

desenvolvam não apenas os aspectos cognitivos e o aprendizado acadêmico, mas também a

cidadania e o respeito a seus colegas, professores, pais e a toda a comunidade.

Nesse sentido, a interação entre a Escola e a comunidade em que está inserida recebe especial

atenção. Da mesma forma, os Valores Humanos também são ensinados no respeito ao meio

ambiente e às diferenças, visando o melhor acolhimento de todos no ambiente escolar.

O Programa Sathya Sai de Educação em Valores Humanos foi criado na Índia e está presente em

dezenas de países. No Brasil. a supervisão da aplicação do Programa cabe ao Instituto Sathya Sai

de Educação do Brasil, que também supervisiona as Escolas Sathya Sai, como a de Ribeirão

Preto.

Além do atendimento às finalidades e objetivos da Educação Nacional, a Escola Sathya Sai de

Ribeirão Preto tem uma pÍeocupação de desenvolver, juntamente com as atividades previstas nos

seus Planos de Educação Infantil e Ensino Fundamental I (séries iniciais), através de métodos

diretos, indiretos e da transversalidade, que deve pennear todos os componentes curriculares, o

Programa Sathya Sai de Educação em Valores Humanos.

s-t 16



Associaeão Mantenedora da EscoLa Sathya Sai de P.ibeirão Preto - AMES
cNPJ 04.598.735i000 I -l 0

CEP 14079-312 - Ribeirão Preto - São Paulo
Avenida Julieta Engracia Garcia, n." 2050 - Fone: (16) 39962198/ 39966250

E-Mail: diretoria@escolasairp.org.br, coordenacao@escolasair.o

Este programa está ancorado na crença de que a educação é para o homem completo, a

educação moral no desenvolvimento do carëfier é essencial em todos os aspectos da

personalidade.

Os cinco valores a serem trabalhados - Verdade, Retidão, Paz Interior, Amor e Não Violência-

estão relacionados aos cinco aspectos de personalidade humana: o intelecto, o físico, o

emocional, o psíquico e o espiritual.

Tais conceitos se complementam à premissa de que, essencialmente, cada indivíduo é um ser que

se manifesta atravé,s da personalidade, composta de cinco níveis correspondentes às suas

funções: Atuar, Sentir, Discernir, Amar e Ser.

Estes cinco valores são eternos e universais. São compreendidos como as qualidades diversas

que sempre existiram, existem e existirão - responsáveis por externar a essência do ser humano.

Eles proporcionam a espiritualização do ser porque trazem em sua significação todas as

características benéficas que se deve ter para sermos a plena manifestação de Deus. Externando

os Valores Humanos, o indivíduo é capaz de revelar o que tem de melhor dentro de si.

14. DA LEGISTAçÃO BÁSICA QUE FUNDAMENTAM O PTANO DE TRABALHO AO ATENDIMENTO

DESTTNADO À EOUC¡.çÃO INFANTIL

A legislação educacional e demais normatizações corelatas, quer Federais, Estaduais

ou Municipais, serão a base do trabalho educacional realizado, a saber:

I. Constituição da República Federativa do Brasil;

U. Lei Federal n' 9.39411996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

III. Lei 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente

IV. Resolução CNE/CEB n" 5/2Q09 e Parecer CNE/CEB no 2A/2009* Diretrizes

Curriculares Nacionais p'àt'a a Educação húàntil.

V. Resolução SMfi n" 8/2001 e Deliberação CMFI n' 1/2001: _Iiix¿r ¡_q¡-g¡a.S."¡l"iï:A,...ê.Ë-tgd7¡?çäç

de f¡ncianarrento e supervisäo clg instituicõcs ele educacåo inÍ?rntil.

VI. Resolução CNE/CP n" 21 2017 e Parecer CNE/CP n' l5l20l7: Institui e orienta a

implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo

das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica.

¡?
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VII. Lei 13019 e Lei no 13.204, de 2015 define novas regras paraa celebração de parcerias,

nas quais o Poder Público e as organizações da sociedade civil cooperam parc alcançar um

interesse comum de fînalidade pública. 
H,ffi¡_ail,/

Do FUNCTONAMENTO, TNSCRTÇOES E MArRÍcuLA. i'Ï""ijlt;'ffrlÏili?itt

Além do funcionamento previsto em legislação, a instituição deverá estar atenta à adoção em

rigor dos procedimentos previstos nos protocolos de retomada de aulas presenciais elaborados

pelo Comitê Intersetorial de Educação para retomada a partir de sua publicização. Sobre aos

critérios de inscrição lmatriculaestabelecidos em Resolução da SME que visa o procedimento

para implantação do programa Cadastro Geral Unificado do ano letivo em exercício, para fins

de inscrição e atendimento à demanda da Educação Infantil. A Resolução é uma norma do

Sistema Municipal de Educação que se destina às instituições escolares que compõem esse

sistema (artigo 18, I e II, da Lei Federal n" 9.39411996), visando equidade de critérios e

assegurando a transparência de procedimentos.

N
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Jrilio Cdrer Aflc¡ Ponto Alenc¡r

A o¡ ¡ t t á ¿Á d minirtric ¡o

DOS ASPECTOS FILOSÓFICOS, SOüOLÓGICOS, POLÍTICOS E
PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE EMBASAM A PROPOSTA

PEDAGÓGICA PARA EXECUÇAO DO OBJETO DA PARCERIA.

Para que haja o despertar dos Valores Humanos há estratégias pedagógicas correspondentes a

serem aplicadas, conforme o quadro abaixo:

VALORES TECNICAS Nivus nn

-,......--CONSCIENCIA
%

ATUAÇAO

PA7. HARMONIZAÇAO MENTAL/
EMOCIONAL

Pensamentos/
Sentimentos

VERDADE crrAÇÃo ou
PROVÉRBIOS INTELECTUAL Discernimento/

Intuição

RETIDÃO HISTORIAS OU
CONTOS FÍSICo Atuação (palavra e

ação)

AMOR CANTO EM
GRUPO PSÍQUICO Fluir da energia do

amot

VIOLENCIA ATIVIDADE
GRUPAL HUMANO Ser/Compreender

Estes são cinco fundamentais da condição humana. São compreendidos como as

qualidades que sempre existiram-qualidades intrínsecas do ser humano. euando agimos em

conformidade com nossa natureza humana, atuamos com o que há de melhor dentro de nós.

Mas isso depende uma compreensão real (por cada um de nós) de nossa identidade humana,

mais do que uma identidade que é nos seja impingida.
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Perguntas como: "Quem sou eu?", 'oDe onde vim?", 'oPara onde vou?", "O que estou

fazendo aqui?", permeiam a mente humana em busca do real ob.jetivo da existência. Desta

fotma, quando hâ préúica dos Valores, há RETIDAO. Ao colocar em prática a RETIDÃO,

consequentemente sente PAZ em seu coração, sentindo PAZ, o seu AMOR começa a se

expandir e expandido o AMoR, torna-se um ser NÃo vIoLENTo. H::affi;¿i ",lrl.-"1.-,¿

jïti*i:îÚ:i:r;l:r;''
Aspecto Pedagógico de acordo com a BNCC

Brincar vocalizando ou verbalizando com ou sem apoio de Para a Educação Infantil, a Base

Nacional Comum Curricular - BNCC é uma síntese dos conhecimentos, saberes e valores que

todas as crianças brasileiras que frequentam creche e pré-escola têm o direito de se apropriar.

A partir dos princípios e objetivos já anunciados nas DCNEI, considera-se que seis grandes

direitos de aprendizagem devem ser garantidos a todas as crianças nas turmas de creche ou

pré-escolas.

1. CONVIVER democraticamente com outras crianças e adultos utilizando e produzindo

diversas linguagens, ampliando gradativamente o conhecimento, o relacionamento e o

respeito anatureza, a cultura, a sociedade e as singularidades e diferenças entre as pessoas.

2. BRINCAR cotidianamente de diversas formas e com diferentes parceiros, interagindo e

recriando a cultura infantil, acessando o patrimônio cultural, social e científico e ampliando

suas capacidades emocionais, motoras, cognitivas e relacionais.

3. PARTICIPAR com protagonismo de todo o processo educacional vivido na instituição

de educação infantil, tanto nas atividades recorrentes da vida cotidiana como na realização e

avaliação das atividades propostas, na escolha das brincadeiras, dos materiais, dos ambientes

etc., apropriando-se ativamente de práticas sociais, linguagens e conhecimentos de sua cultura

4. EXPLORAR movimentos e gestos, sons, palavras, histórias, linguagens artísticas,

materiais, objetos, elementos danatureza e do ambiente urbano e do campo, interagindo com

o reperlório cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico.

5. COMLJNICAR, por meio de diferentes linguagens, opiniões, sentimentos e desejos,

pedidos de ajuda, nan'ativas de experiências, registro de vivencias, etc.

6. CONHECER-SE e construir sua identidade pessoal e cultural, constituindo uma

imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento (gênero, religião, grupo étnico

rucial, etc.) nas diversas interações e brincadeiras que vivencia na unidade de educação

infantil.
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1.

Os campos de experiências, organizaçáo interdisciplinar por excelência, devem oferecer às

crianças oportunidades de atribuir um sentido pessoal aos saberes e conhecimentos que vão

sendo a ele articulados como uma rede e construídos na complexidade e transversalidade dos

patrimônios da humanidade, os quais: rot'*--'Ì*l-
p,*., 

- ý-dl J-Ì Jl'H ç'J".fr: *

CAMPO DE EXPERTÊNCIAS: O EU, O OUTRO, O NÓS. J'H:T:"1'ffTi.ÏI:*',

As crianças estão se constituindo, na interação com outras crianças e adultos, como alguém

com um modo próprio de agir, sentir e pensar. Elas são curiosas em relação ao entorno social.

Conforme vivem suas primeiras experiências na coletividade, elaboram perguntas sobre si e

os demais, aprendendo a se perceberem e a se colocarem no ponto de vista do outro,

entendendo os sentimentos, os motivos, as ideias e o cotidiano dos demais parceiros.

Conhecer outros grupos sociais, outros modos de vida através de narrativas, de contatos com

outras culturas, amplia o modo de perceber o outro e desfaz estereótipos e preconceitos. Ao

mesmo tempo em que participam das relações sociais e dos cuidados pessoais, as crianças

constroem sua autonomia e senso de autocuidado.

Objetivos de aprendizagem:

. Conviver com crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, percebendo e

valorizando as diferenças individuais e coletivas existentes, a lidar com conflitos e a respeitar

as diferentes identidades e culturas.

. Brincar com diferentes parceiros e envolver-se em variadas brincadeiras, como as

exploratórias, as de construção, as tradicionais, as de faz-de-conta e os jogos de regras, de

modo a construir o sentido do singular e do coletivo, da autonomia e da solidariedade.

. Explorar os materiais, brinquedos, objetos, ambientes, entorno físico e social,

identificando suas potencialidades, lirnites, interesses e desenvolver sua sensibilidade em

relaçáo aos sentimentos, necessidades e ideias dos outros com quem interage.

. Participar ativamente das situações do cotidiano, tanto daquelas ligadas ao cuidado de si

e do ambiente, como das relativas às atividades propostas pelo professor, aprendendo a

respeitar os ritmos, os interesses e os desejos das outras crianças.

. Comunicar às crianças e/ou adultos suas necessidades, sentimentos, dúvidas, hipóteses,

descobefias, oposições, utilizando diferentes linguagens de modo autônomo e criativo e

empenhando-se em entender o que eles lhe comunicam.
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. Conhecer-se e construir uma identidade pessoal e cultural de modo a constituir uma

visão positiva de si e dos outros com quem convive, valorizando suas próprias características

e as das outras crianças e adultos e superando visões racistas e discriminatórias.
rorr,.,----Ï/t
P,"c., -ûld;Ì )-!t!Äe.M: t
iriËö¡ïY;:ï;;ü;rË;;;

CAMPO DE EXPERTÊNCNS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. AOA¡IOÅO 4'IñiN¡¡I'XCñô

O corpo no contato com o mundo é essencial na construção de sentidos pelas crianças,

inclusive paru as que possuem algum tipo de deficiência, transtornos globais de

desenvolvimento, altas habilidades/superdotação. Por meio do tato, do gesto, do

deslocamento, do jogo, da marcha, dos saltos, as crianças expressam-se, percebem, interagem,

emocionam-se, reconhecem sensações, brincam, habitam espaços e neles se localizam,

construindo conhecimento de si e do mundo.

Obj etivos de aprendizagem:

. Conviver com crianças e adultos em espaços diversos e vivenciar movimentos e gestos

que marcam sua cultura, utilizando seu corpo com liberdade e autonomia.

. Brincar utilizando criativamente práticas corporais para realizar jogos e brincadeiras e

para criar e representar personagens no faz-de-conta, no reconto de histórias, em danças e

dramatizações.

. Explorar um amplo repertório de mímicas, gestos, movimentos com o corpo, podendo

apoiar-se no uso de bolas, pneus, arcos, descobrindo variados modos de ocupação e uso do

espaço com o corpo.

. Participar, de modo ativo, de diversas atividades que envolvem o corpo e de atividades

de cuidados pessoais, reconhecendo-o, compreendendo suas sensações e necessidades, e

desenvolvendo autonomiapara cuidar de si.

. Comunicar corporalmente sentimentos, emoções e representações em diversos tipos de

atividades, como no reconto oral de histórias, em danças e dramatizações, e nos molnentos de

banho e de outros cuidados pessoais.

. Conhecer-se reconhecendo, nomeando e valorizando suas características pessoais e

corporais e as das outras crianças e adultos, e suas capacidades físicas, suas sensações, suas

necessidades.

$
3 CAMPO DE EXPERTÊNCNS: ESCUTAR, FALAR, PENSAR E IMAGINAR.
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Desde o nascimento, as crianças sáo atraidas e se apropriam da língua materna em situações

comunicativas cotidianas com pessoas de diferentes idades com quem interagem em

diversificadas situações. A gestualidade, o movimento exigido nas brincadeiras ou jogos

colporais, a aquisição da linguagem verbal (oral e escrita), ou em libras, potencializam tanto a

comunicação, quanto a organização do pensamento das crianças e sua participação na cultura.

Na pequena infância, a aquisição e o domínio da linguagem verbal estão vinculados à

constituição do pensamento, à fruição literëtria, e também é instrumento de apropriação dos

demais conhecimentos.

Obj etivos de aprendizagem:

. Conviver com crianças, jovens e adultos usuários da sua língua matema, de LIBRAS e

de outras línguas, e ampliar seu conhecimento sobre a linguagem gestual, oral e escrita,

apropriando-se de diferentes estratégias de comunicação, objetos, fazendo jogos de memória

ou de invenção de palavras, usando e ampliando seu repertório verbal.

. Explorar gestos, expressões corporais, sons da língua, rimas, e os significados e sentidos

das palavras nas falas, nas parlendas, poesias, canções, livros de histórias e outros gêneros

textuais, aumentando gradativamente sua compreensão da linguagem verbal.

. Pafticipar ativamente de rodas de conversas, de relatos de experiências, de contação de

histórias, elaborando narrativas e suas primeiras escritas não convencionais ou convencionais,

desenvolvendo seu pensamento, sua imaginação e as formas de expressá-los.

. Comunicar seus desejos, necessidades, pontos de vista, ideias, sentimentos,

informações, descobeftas, dúvidas, utilizando a linguagem verbal ou de LIBRAS, entendendo

e respeitando o que é comunicado pelas demais crianças e adultos.

. Conhecer-se e construir, nas variadas interações, possibilidades de ação e comunicação

com as demais crianças e com adultos, reconhecendo aspectos peculiares a si e os de seu

grupo de pertencimento.
.^,,^. =l1a

Rrc.: alillt i'LlQ,=*ttà-"/

i',iiüffi;fäîilï;;Ïiil;;
cAMpo DE EXpERIÊNcIas: TRAÇos, soNS, coRES E IMAGENS. '¡\o'¡¡to 

A¿ A'rninistr¡cio

As crianças constituem sua identidade pessoal e social nas interações com diversos atores

sociais, durante as quais ela se apropria e aprendem a se expressar por meio de múltiplas

linguagens no contato com manifestações culturais locais e de outros países. Daí ser

importante que desde bebê as crianças tenham oportunidades de explorar diferentes materiais,

4

recursos tecnológicos e multimidia, realizando suas produções com gestos, sons,
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danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, de modo singular,

prazeroso, desenvolvendo sua sensibilidade.

Objetivos de aprendizagem:

inventivo e
rou''¡,-.-ll/ä....

n".*, -.o/J/-.il !.,k p' tît:.
......... -...,.,,,,-ý,
ìúlio Cé¡¡r¡úÌr¡ Ponte¡ Altnes
" A n.nt ".1"V¡.1-inict¡r¡:. Conviver e elaborar produções com as linguagens arlísticas junto com os colegas,

valorizando a produção destes e coln eles fruindo manifestações culturais de sua comunidade

e de outros lugares, desenvolvendo o respeito às diferentes culturas, identidades e

singularidades.

. Brincar com diferentes sons, ritmos, formas, cores, texturas, materiais sem forma,

inragens, indumentárias e adereços, construindo cenários para o faz-de-conta.

. Explorar variadas possibilidades de usos e combinações de materiais, recursos

tecnológicos, instrumentos etc., utilizando linguagens artísticas para reuiar a seu modo

manifestações de diferentes culturas.

. Participar da organização de passeios, festas, eventos e da decoração do ambiente, da

escolha e do cuidado do material usado na produção e na exposição de trabalhos, utilizando

diferentes linguagens que possibilitem o contato com manifestações do patrimônio cultural,

artístico e tecnológico.

. Comunicar com liberdade, criatividade e responsabilidade, seus sentimentos,

necessidades e ideias, por meio das linguagens arlísticas.

. Conhecer-se experimentando o contato criativo e prazeroso com manifestações

artísticas e culturais locais e de outras comunidades, desenvolvendo sua sensibilidade,

criatividade, gosto pessoal e modo peculiar de expressão.

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇOES E

TRANSFORMAÇÕES.

As crianças são curiosas e buscam compreender o ambiente em que vivem, suas

características, qualidades, os usos e a procedência de diferentes elementos com os quais

entram em contato, explicando o "como" e o "porquê" das coisas, dos fenômenos da natureza

e fatos da sociedade. Para tanto, em suas práticas cotidianas elas aprendem a observar, medir,

quantificar, estabelecer comparações, criar explicações e registros, criando uma relação com o

meio ambiente, com a sustentabilidade do planeta, com os conhecimentos tradicionais e

locais, além do patrimônio científico, ambiental e tecnológico.

5
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Conviver e explorar com seus pares diferentes objetos e materiais que tenham diversificadas

propriedades e características físicas, e com eles identiftcar, nomeat, descrever e explicar

fenômenos observados.

Objetivos de aprendizagem:

. Brincar com indumentárias, acessórios, objetos cotidianos associados a diferentes

papéis ou cenas sociais, e com elementos danattreza que apresentam diversidade de formas,

texturas, cheiros, cores, tamanhos, pesos, densidades e possibilidades de transformações.

. Explorar as características de diversos elementos naturais e objetos, tais como tamanho,

forma, cor, textura, peso, densidade, luminosidade, funcionalidade, procedência e utilidade,

reagrupando-os e ordenando-os segundo critérios diversos, e também explorar situações

sociais cotidianas, reais ou da fantasia, identificando participantes, seus motivos, possíveis

conflitos etc.

. Participar da resolução de problemas cotidianos que envolvam quantidades, medidas,

dimensões, tempos, espaços, comparações, transformações, buscando explicações, levantando

hipóteses.

. Comunicar aos colegas suas impressões, observações, hipóteses, registros e explicações

sobre objetos, organismos vivos, personagens, acontecimentos sociais, fenômenos da

natuneza, preservação do ambiente.

. Conhecer-se e construir sua identidade pessoal e cultural, identificando seus próprios

interesses na relação com o mundo físico e social, convivendo e conhecendo os costumes, as

crenças e as tradições de seus grupos de pertencimento.

16. PROJETOS ESPECIAIS A SEREM DESENVOLVIDOS COM ALUNOSO COM'141
F'AMILIAS E COMUNIDADE LOCAL hoc,:

o Cé¡¡r r¿¡ Pontcr A ncil
A¿ñiÀ¡.traî.ì

No primeiro semestre de 2022, todas as crianças participaráo de diversas atividades de

acolhimento e adaptação. Serão programadas uma série de atividades lúdicas no espaço

externo da Escola sobre temas reflexivos envolvendo alunos, funcionárioso etc. Acontecerá

um Concurso (com as famílias) por turma a ftm de fazer um mutirão em lugares do bairro

com foco de criadouro da Dengue. Em março será divulgada a turma campeã. O grande

objetivo será promover atividades para a comunidade com o apoio familiar. Em paralelo t.tão, 
f,

\\
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feitas atividades dentro e fora da Escola, caminhada no bairo, passeata,

"al'glg{ýt

S

alunos e vista na UBS (Unidade Básica de Saúde) para saber sobre os índices dos casos de

Dengue. Nessas atividades serão trabalhados temas relacionados à coletividade e consciência

de separação correta de lixo a fim de evitar focos do mosquito transmissor.

Outra atividade será sobre a Páscoa: Cada aluno receberá uma muda de cenoura e um diário

de registro. O objetivo será que cada família ajude o filho a cuidar do crescimento da cenoura

e fazq registros sobre a Transformação e Cuidado. Em abril ( Dia 21 - Dia dos valores

Humanos) os alunos trarão de volta a cenoura crescida para o plantio na Escola. Nas rodas de

conversas, as crianças contarão suas experiências, histórias de valores e o verdadeiro sentido

da Páscoa, ou seja, a transformação. Os alunos apreciarão receitas feitas com a cenoura,

como bolo de cenoura. Outra data comemorada será o Dia da Família. Todos os alunos

escreverão cartinhas para os pais e, após um tempo será colocada uma caixa de correio a fim

de que as famílias respondam.

Em maio um cafteiro virá entregar as cartas respondidas pelos pais. Além de trabalhar a

linguagenr escrita, resgatará o gênero textual Cafias, RemetentelDestinatëtrio, bem como

vínculos entre famílialuiança. Além disso, haverá a Festa da Família paru a Comunidade que

ocorerá também no mês de maio. O evento será planejado e organizado pelas famílias/equipe

escolar. A Festa acontecerá em um estacionamento de um mercado do bairro, em frente a uma

academia. Todas as famílias/comunidade serão convidadas a brincar em atividades coletivas

(dentro e fora da academia) com seus filhos. Neste dia cada famílialevarâ um item paru o café

da manhã. O tema será alimentação saudável e cuidados com a saúde. Parcerias: UBS,

Assentamento, Academia, Slow Food, Empresa de Reciclagem, etc. Em junho, prepararemos

a Festa da Colheita em que toda comunidade familiar e local serão convidadas. O tema

principal da festividade scrá "Monteiro Lobato", uma forma de homenagear o autor e

personagens consagrados da Literatura Brasileira. Barracas de comidas típicas da roça e

brincadeiras farão parte da festa. Um momento ímpar para compartilhar com as crianças, pais

e profissionais da Escola. Os pais ajudarão na montagem das barracas, na arrecadação das

matérias-primas, bem como no preparo de pratos.

No segundo semestre, em agosto, no primeiro dia de aula acontecerâuma linda homenagem a

alguma profissão (a ser definida). Será feito um teatro que exibirá o valoroso trabalho desses

profissionais, que serão condecorados placas de homenagem e apreciar um delicioso café da

manhã. Além das atividades do culrículo, haveráviagem ao Hotel Fazenda com atividades

\[
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pedagógicas interligadas com o currículo: Animais, Dia do Índio, alimentação Saudável,

Destinação Correta do Lixo, Plantio, etc.

No mês de setembro, as crianças e familiares do Nível I aos 2o anos estarão envolvidos em um

projeto de Arte com técnicas diferentes em homenagem a Monteiro. Neste mesmo mês haverá

a Mostra de Arte no Centro Cultural Palace, em que serão apresentadas as atividades

desenvolvidas ao longo do 1o semestre. E para a comunidade haverá o Pet Legal, em que

temas ligados à adoção consciente, direitos dos animais, deveres dos tutores, plantio de

árvores e coleta de recicláveis serão o foco deste evento.

No mês de outubro acontecerá a semana da criança com Pedal Legal (Passeio Ciclístico no

entorno da Escola com placas de trânsito e concurso da bicicleta mais criativa). Terão também

atividades de recreação com brinquedos infláveis, pipoca e sorvete. Os familiares ajudarão na

arrecadação do dinheiro.

Outro projeto de grande relevância que será desenvolvido ao longo do ano será o Projeto

"Nosso Livrinho" que ao longo do ano os alunos desenvolverão uma narrativa coletiva, cujo

tema será definido. O livro contará com a participação dos alunos/funcionários na escolha do

título e para a finalização do Projeto, haverá Tarde de autógrafos no Teatro Usp. Não somente

nos dias das festividades, mas nos períodos que antecederem às comemorações, as crianças

prepararão as decorações, presentes e realizaram atividades de acordo com essas datas, o que

dará significado para todo o processo de criação e execução do trabalho. Além das datas

comemorativas citadas acima, outras formas serão utilizadas dentro do semestre pata

atingirmos os objetivos nos âmbitos de experiência da Formação Pessoal e Social e do

Conhecimento de Mundo, através das atividades do material didático, bem como o Programa

de Educação de Valores Humanos de Sathya Sai Baba e demais vivências elaboradas pelas

educadoras. Fôr",,-....Ì.1.Þ. .

17. DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS:

n*,, -ûslJl*,LHH,aÌk¿\/jã¡:ffi#6ff; rililî,ïffiä;
A ottt¿ ä e Â rln i¡ irtrac ¡-o

Como se dará a formação continuada dos professores e demais prof,rssionais escolares?

As formações dar-se- ão nas reuniões pedagógicas e/ou planejamentos,

O professor é o principal agente de aplicação da BNCC na Educação Infantil. Os profissionais

encontrarão uma série de desafios e deverão aprender a desenvolver as competências do aluno,

alénr de colocar a pedagogia diferenciada em prâtica e ganntir todos os direitos de

$
aprendizagem.
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Para isso, o primeiro passo é capacitar os docentes. Sem a formação continuada, a BNCC não

será concretizada. Porém, algumas questões ainda precisam ser respondidas, entre elas: como

preparar os professores? Como fazer aimplementação de forma igualitënia?

Se quem está ensinando não souber sobre o que está falando, não será possível transmitir o

conhecimento de forma correta para os alunos. Como existem profissionais em fase inicial e

outros com anos de carreira, a melhor maneira de falar com pessoas tão distintas é mapeando

as dificuldades individuais.

A formação dos docentes precisa estar atenta às demandas do século XXI e às necessidades

dos alunos. Isso corresponde a receber uma formação contextualizada e que prioriza o

protagonismo estudantil.

Atualmente, o professor não é mais apenas aquele que leciona. É importante saber dialogar

com o aluno que, por sua vez, também ensina enquanto aprende. Assim, ele se torna

conesponsável por um processo em que todos se beneficiam.

Dessa forma, a formação dos professores voltada inteiramente para as aulas expositivas deve

ser aposentada. Nesse contexto, o foco deve ser na aprendizagem por meio de experiências

práticas, pesquisas e pelo envolvimento com afamília.

Para o mediador entrar em cena, ou seja, aquele que mostra caminhos, auxilia e orienta,

deixando que o aluno trilhe a sua própria via na construção do conhecimento, é preciso que

o professor na educação infantil se reinvente.

Abaixo segue as abordagens que farão parte da formação continuada, ministradas por esta

creche.

Os temas do Bloco 1 e Bloco 2 são os mesmos para as escolas conveniadas, visando a

elevação do conhecimento e do engajamento na causa Educação Infantil, de qualidade para

todos, considerando que a criança atendida é enviada pelo sistema CGU-SME.
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Criança, centro do planejamento curricular, é

sujeito histórico e de direitos que, nas interações,

relações e práticas cotidianas que vivencia,

consÍói sua identidade pessoal e coletiva, brinca,

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa,

experimenta, natra, questiona e constrói sentidos

sobre a natureza e a sociedade, produzindo

cultura.

Concepção de criança e inffincia

Atividade criadora e o protagonismo da criança

pequena

Em relação a qualquer experiência de

aprendizagem que seja trabalhada pelas crianças,

devem ser abolidos os procedimentos que não

reconhecem a atividade criadora e o protagonismo

da criança pequena, que promovam atividades

mecânicas e não significativas para as crianças.

A escrita e leitura na educação infantil

O trabalho com a língua escrita com crianças

pequenas não pode decididamente ser uma prática

mecânica desprovida de sentido e centrada na

decodificação do escrito. Sua apropriação pela

criança se faz no reconhecimento, compreensão e

fruição da linguagem que se usa para escrever,

mediada pela professora e pelo professor, fazendo-

se presente em atividades prazerosas de contato

com diferentes gêneros escritos, como a leitura

diâria de livros pelo professor, a possibilidade da

uiança desde cedo manusear livros e revistas e

produzir narrativas e "textos", mesmo sem saber

ler e escrever.

Em defesa dos direitos da criança na

instituição.

lkrii¿r-ls-ç-ga"r"il"um-itff dfu irç-r:{,es-::r"Ç}:çç-hçs-etr;-e,
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Artigo 8" DCNEI:

A proposta pedagógica das instituições de

Educação Infantil deve ter como objetivo

garantir à criança acesso a processos de

apropriação, renovação e articulação de

conhecimentos e aprendizagens de diferentes

linguagens, assim como o direito à proteção, à

saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à

dignidade, à brincadeira, à convivência e à

interação com outras criança

6^rL-. \ao

n"., -¿l.lJ-Ï"Ltto-]i
l¿lio C¿¡r Aif)¡ Pont¿s Al¿r cåt

A educação em sua integralidade,

entendendo o cuidado como algo

indissociável ao processo educativo;

A indivisibilidade das dimensões

expressivo-motora, afetiva, cognitiva,

linguística, ética, estética e

sociocultur al da criança;

A participação, o diálogo e a escuta

cotidiana das famílias, o respeito e a

valorizaçáo de suas formas de

organizaçáo;

O estabelecimento de uma relação

efetiva com a comunidade local e de

mecanismos que garantam a gestão

democrática e a consideração dos

saberes da comunidade;

O reconhecimento das especificidades

etárias, das singularidades individuais e

coletivas das crianças, promovendo

interações entre crianças de mesma

idade e crianças de diferentes idades;

Os deslocamentos e os movimentos

amplos das crianças nos espaços

internos e externos às salas de

referência das turmas e à instituição;

A acessibilidade de espaços, materiais,

objetos, brinquedos e instruções para as

crianças com deficiência, transtornos

globais de desenvolvimento e altas

habilidades/superdotação ;

A apropriação pelas crianças das

contribuições histórico-culturais dos

1,.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8,
-¿,
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povos indígenas, afrodescendentes,

asiáticos, europeus e de outros países

da América;

9. O reconhecimento, a valorização, o

respeito e a interação das crianças com

as histórias e as culturas africanas, afro-

brasileiras, bem como o combate ao

racismo e à discriminação;

10. A dignidade da criança como pessoa

humana e a proteção contra qualquer

forma de violência física ou

simbólica - e negligência no interior da

instituição ou praticadas pela familia,

prevendo os encaminhamentos de

violações para instâncias competentes.

Afi. 9 DCNEI

As práticas pedagógicas que compõem a

proposta cumicular da Educação Infantil

devem ter como eixos norteadores as

interações e a brincadeira

Promovam o conhecimento de si e do

mundo por meio da ampliação de

experiências sensoriais, expressivas,

corporais que possibilitem

movimentação ampla, expressão da

individualidade e respeito pelos ritmos

e desejos da criança;

Favoreçam a imersão das crianças nas

diferentes linguagens e o progressivo

domínio por elas de vários gêneros e

formas de expressão: gestual, verbal,

plástica, dramëttica e musical;

Possibilitem às crianças experiências de

narrativas, de apreciação e interação

com a linguagem oral e escrita, e

convívio com diferentes suportes e

gêneros textuais orais e ïTf,ott \n

1..

2
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4. Recriem, em contextos significativos

para as crianças, relações quantitativas,

medidas, formas e orientações espaço

temporais;

5, Ampliem a confiança e a participação

das crianças nas atividades individuais

e coletivas;

6. Possibilitem situações de aprendizagem

mediadas para a elaboração da

autonomia das crianças nas ações de

cuidado pessoal, auto-organização,

saúde e bem-estar; VII

7. Possibilitem vivências éticas e estéticas

com outras crianças e grupos culturais,

que alarguem seus padrões de

referência e de identidades no diálogo e

reconhecimento da diversidade;

8. Incentivem a curiosidade, a exploração,

o encantamento, o questionamento, a

indagaçãoeoconhecimentodas

crianças em relação ao mundo físico e

social, ao tempo e ànatureza;

9. Promovam o relacionamento e a

interação das crianças com

diversificadas manifestações de música,

artes plásticas e gráficas, cinema,

fotografia, dança, teatro, poesia e

literatura;

LO. Promovam a interação, o cuidado, a

preservaçãoeoconhecimentoda

biodiversidade e da sustentabilidade da
l,ì r \l
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vida na Terra, assim como o não

desperdício dos recursos naturais;

11. Propiciem a interação e o conhecimento

pelas crianças das manifestações e

tradições culturais brasileiras ;

L2. Possibilitem a utilização de gravadores,

projetores, computadores, máquinas

fotográficas, e outros recursos

tecnológicos e midiáticos.

noc.¡-oll,LlJ"å.*rP")"*:"¿
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O foco deve ser pensar e elaborar experiências

e atividades que favoreçam a aprendizagem e o

desenvolvimento dos bebês e crianças, os

protagonistas de todo o trabalho pedagógico da

Educação Infantil.

Atematização da prática - reflexão teórica

sobre a prëúica docente.

Os direitos de aprendizagem e

desenvolvimento

Arranjo por Campos de Experiências,

respeitando as faixas etárias.

Intencionalidade educativa em todas as

1.. Planejamento do professor

intencionalidade peda gó gica

3. Campos de Experiências e objetivos de

apr endizagem e desenvolvimento

Organização do ambiente e materiais

utilizados pelas crianças

4. Currículo e rotina

X

5

epedagógica

da e
E^IL¡. +

a4rendizagem
t

2. Cultura escrita

6. Documentação
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desenvolvimento
''îrä'ffi;-Aiilï;ËiÄi:;
n- 

An.rt' /e A-lninirtr¡cã

Boas experiências de transição: casa-

crechc; creche pré-escola; Educação

Infantil-Ensino Fundamental

Interações e brincadeiras como eixos

estruturantes das práticas pedagógicas

7

8,

Documentação pedagó gica para acompanhar a

progressão das aprendizagens e

desenvolvimento

práticas pedagógicas

Os fundamentos pedagógicos da BNCC se baseiam no desenvolvimento de

competências

Tendências Pedagógicas na Educação Infantil: Tendência Romântica, que concebe a escola como

"Jardim de Infância", onde a criança é "sementinha" ou o'plantinha" que brota e a professora a

jardineira; a Tendência Cognitiva, de base psicogenética, que enfatiza a construção do pensamento

infantil no desenvolvimento da inteligência e da autonomia; e a Tendência Crítica, que vê a pré-

escola como lugar de trabalho coletivo, a uiança e o professor como cidadãos e a educação como

fator de transformação do contexto social.

O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS COLABORATIVAS E A FORMAÇAO DE

COMPETÊNCIAS

PRINCIPAIS TEÓRICOS E SUAS CONTRIBUIÇÕES NA EDUCAÇAO INFANTIL:

. João Amós Comênio (1592 - 1657)

. Jean Jacques Rousseau (1712-1778)

. JohannHeinrichPestalozzi(1746-1827)

. Friedrich Fröebel (1782 - 1852)

. Ovide Decroly (1871 - 1932)

. Maria Montessori (1870 - 1952)

. Celestin Freinet (1896 - 1966)

. Jean Piaget (1896 - 1980)

. Lev Semenovich Vygotsky (1896 - 1934)

\ ?4
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Edgar Morin (1921- contemporâneo)

Satþa Sai Baba (1923 - 2011)
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PARTE III

ji'iüöä;luiË;r :;îü il ; ;Ate¡lo ¡lç Àdnínist¡¡cio
18. HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

.\ - 19. HORARIO DE ATENDIMENTO AO ALUNO

A Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto, independentemente da oferta mínima de 200,dias letivos,
nos meses de janeiro e julho (excetuando-se o período compreendido entre as vésperas de natal e

o ano novo) manteréL o efetivo atendimento às crianças, com professores habilitados, em
atendimento à cláusula "K" do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC- autos 3193i08)
celebrado entre Defensoria Pública e Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.
As famílias serão atendidas mediante manifestação de interesse, de forma que possamos nos
organizar em relação ao atendimento ininterrupto (orgarizaçáo de insumos necessários,
preservando os direitos trabalhistas dos profissionais escolares) conforme estabelecido nos autos

3 193/08.

\

6h5lmin 13hSecretaria da Escola

11hlSminPeríodo parcial manhã 6h51min
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20. QUADRO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA INSTITUIÇAO E CAPACIDADE

A SER PACTUADA NO TERMO DE COLABORAÇÃO:

A instituição obedecerá rigorosamente aos critérios de inscrição/matrícula/formação de

agrupamentos estabelecidos pelas norrnas vigentes no sistema municipal de ensino' inclusive

participando dos momentos rãservados para a projeção^do atendimento a demanda da Educação

Infantil, integrada u r.J. municipal de ensino, junto ao Setor de Supervisão de Ensino'

o atendimento/capacidade da instituição de educação lnfantil deverá cumprir com rigor ao

estabelecido pela Resolução sME no gizoot,a qual, estabelece entre outros assuntos, o número

de alunos por turma e a proporção professor lctiança'

INCUMBÊNCIA GERAL DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO

Em conformidade com o artigo 12 dal-ei Federal n'9.69411996, os estabelecimentos de

ensino, respeitadas aS normas comuns e as do seu sistema de ensino' tetáo aincumbência de:

l. etábolar e executar sua proposta pedagógica; rorr,r'---?-3.k

ll. administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; no.'-ollJ]'/;1'UaJ:,.,lt:"4'

¡t. assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; jüiüöäMil;ö;öîÄË;;.
lV. velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; ' Anon+"ü ¡'l-;"¡'t'"c¡''

v. prover meios paraarecuperação dos alunos de menor rendimento;

Vl, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da

sociedade com a escola;

Vll. informar pai e mãe, conviventes ou näo com SeuS fi|hos, e, se for o caso' os

responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da

proposta pedagógica da escola;

vilt. notificar ao conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da comarca e ao

respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade

de faltas acima de cinquenta por cento do percentual permitido em lei;

lX. promover *.ãidu, de conscientiøação,de prevenção e de combate atodos os tipos de

violência, especialmente a intimidação sistemática (bullying), no âmbito das escolas;

x. estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas'

Durante a na vigência da parceria com a Secretaria Municipal da Educação, em atendimento à

constituição Federal . u r,pg 9394196 é vedada a prëtiia de doutrinação religiosa, ensino

religioso no âmbito das instituições escolares de Educação Infantil'

#

96962022
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Oferecer igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e atendimento

educacional gratuito a todos os seus alunos, vedada a cobrança de qualquer tipo de taxa de

matrícula, custeio de material escolar ou didático, uniforme escolar. 
rorha,-_-ÌJ"S.

n"..,¡/lllJllte]9.:l
21. QUADRO DE AGRUPAMENTO DE ALUNOS PARA 2022. i¿iä'öä;TrtËii:iiffiä;

A at¡t o Å ¿ rlv./nir irtr¡cÀo

PARTE IV

22. CARDAPIO DA ESCOLA E RESPONSAVEL TECNICO
A partir de 2021 a Instituição começou a receber o cardápio elaborado pela Prefeitura, sem adição de

carne e derivados seguindo orientação da nutricionista responsável: Paula Fernanda (Nutricionista
de alimentação escolar DAE)

DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR

Todos os equipamentos e utensílios que equipam cozinhas e refeitórios, assim como, os utilizados de

qualquer forma no estoque, manipulação, preparo e oferecimento de gêneros alimentícios, deverão
seguir normas e diretrizes da Divisão de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal da Educação,
inclusive para aquisição de bens permanentes.
O fornecimento de alimentação quando do termo de aceite pela entidade dar-se-á pela Secretaria
Municipal da Educação, em equidade com as escolas públicas municipais, a alimentação deve ser
oferecida apenas aos alunos matriculados no respectivo estabelecimento de ensino. É vedado o
usufruto da alimentação por terceiros ou pelos profissionais que atuam na unidade escolar.
A escola beneficiária precisa estar cadastrada no Censo Escolar realizado pelo Instituto Nacional de

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). As escolas filantrópicas, comunitárias
e confessionais, sem fins lucrativos, que atendam aos critérios estabelecidos na Resolução FNDE n"
2612013, são consideradas integrantes da rede pública de ensino.

Os profissionais que atuam no estabelecimento que exercem a função ou possuem contato com gêneros
alimentícios devem, no manejo destes, seguir as mesmas normas de higiene e seguranga alimentar e

procedimentos estabelecidos pela vigilância sanitária e Divisão de Alimentação Escolar.
A instituição parceiraftcarâ submetida àfiscalização do Conselho de Alimentação Escolar e demais
órgãos de fiscalização. 

\ \

$

A 24 01 Manhã Valéria Lidiane Maztero
Etapa 1

A 24 02 Manhã Bruna dos Santos Motta SilvaEtapa2

Paula Camila Argenti
Carrasco

1o ano A 24 03 Manhã

Ariana Queiroz R. Ribeiro
2o ano A 24 04 Manhã
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O fornecimento de alimentação quando do termo de aceite for recusado pela entidade, a qualidade e a

diversidade dos itens que compõem o cardápio da instituição deverá ser elaborado por nutricionista e

deverá obrigatoriamente estar no mínimo em equidade com o oferecido às escolas públicas municipais.

23. DAS INSTALAÇOES E EQUIPAMENTOS

tc¡ c8f

-Nível I:24 carteiras, 1 armário, 1 lousa, I mesa de

professor, 1 cadeira de professor, 3 ventiladores de

parede;

-Nível II:26 carteiras, 1 armário, 1 lousa, 1 mesa

de professor, I cadeira de professor, 3 ventiladores

de parede;

-1o ano: 24 carteiras, 1 armário, 1 lousa, 1 mesa de

professor, 1 cadeira de professor, 1 aparelho de ar

condicionado;

-2" ano:26 cartefuas, I armário, 1 lousa, 1 mesa de

professor, 1 cadeira de professor, 1 aparelho de ar

condicionado;

+2

aparelhos de

condicionado

ar

Salas de aula -Espaço onde é

iniciado o processo

de ensino

aprendizagem

Sala de

computação

-Sala para o

aprendizado da

informática

- mesas com 20 lugares para os computadores;

-20 cadeiras;

-20 computadores;

-1 data show;

Cozinha - Espaço para o

preparo das

refeições

-lgeladeira;

-1 fogão;

-1 pia com2 cubas para louça;

-1 pia para higienizar as mãos;

-I freezer horizontal;

-utensílios de cozinha;

J..Q:t

-lmesa com I cadeiras;

-1 ar condicionado;

-5 arquivos;

-1 computador;
por¡a:---.Ìåå-_...*,.-.
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Secretaria -Espaço para a

administração

escolar

¡lr i¡ í¡trn

?q



AssocraÇão Mant-enedora da Escola Sathya Sai de Ribeizão Preto - AIIES
cNPJ 04.s98.735/000 I -1 0

CEP 14079-312 - Ribeirão Preto - São Paulo
Avenida Julieta Engracia Garcia, n." 2050 - Fone: (16) 39962198/39966250

E-Mail: diretoria@escolasairp.org.bro coordenacao@escolasair.org.br

-i telefone; 01l{} iqq
FOtne:-.-,.,¡.-¡t^/-.-*-,,-

Pra,;

. .--*.-.."..".-..-Y, "_.-..._.
Jrilir Cdrer AirS Pontcr

Ao¡at" ¡l¿ A¿lminirt

lX;e¿

riffi;;
'ecÃo

-3mesase3cadeiras

-3 armários;

-1 ar condicionado;

-3 computadores

Financeiro e

Serviço

Social

-Espaço para a

administração

financeira.

Coordenação -Sala para

atendimento

docente, discente e

pais

-1 mesa para reuniões com 4 cadeiras;

-4 armários;

-1 máquina de xérox;

- 2 mesas;

-2 computadores;

-l telefone;

-3 armários

Direção -Sala para

atendimentos de

toda a comunidade

escolar

-1 mesa para atendimento e 1 cadeira;

.1. poltronas;

-1 telefone;

-1 computador;

-2 estantes;

-1 armário

Salas de

projetos

Brinquedoteca :sala

para estimular a

criatividade das

crianças;

-Sala de leitura-

Sala do Coral: sala

para os ensaios da

flauta e coral;

-Cozinha para as

aulas de culinária;

-1 piano, 1 bateria, 1 armârio;

-brinquedos, jogos educativos e de cooperação;

-Livros de leitura, 6 prateleiras;

-fogão, geladeira, mesa e utensílios de cozinha;

-almoxarifado;

-1 mesa para reuniões, 2 computadores, I

armário, 1 mural para recados; -28 tapetes

parayoga - 1 armário.

- 1 Televisor

I Aparelho de som com microfone com 2

W 4A
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-Almoxarifado:

sala para materiais

didáticos;

-Sala de

professores

para as reuniões

pedagógicas;

-Sala de yoga

caixas de som
eor¡a'.-J-!l*-'
r,a.¡;aLllJll
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üiMä
t¿¡ Alcncar
irtr¡ciIo

Refeitório

dos

funcionários

-Espaço para as

refeições

-2 mesas;

-12 cadeiras;

-1 armário.

Quadra - Vestiário

masculino e

feminino;Sala do

professor.

8 chuveiros;

8 pias;

8 vasos sanitarios

Casa do

caseiro

2 quartos;

1 sala;

I cozinha; I

banheiro;

1 lavanderia.

1 cama de casal;

I cômoda;

1 cama de solteiro;

1 Soflí;

I televisor;

I rack;

1 fogão;

I armario de cozinha;

1 mesa com 4 cadeiras;

Iâquina de lavar;

larmário de lavanderia

$.,
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ÿ1^
PARTE VI ( Lei r30r9lt4)

2e. DA DESCRIÇÃO U¿. REALIDADE DO OBJETO DA PARCERIA:

Prcc.:

j,äffi¿;;x;ilîüïË;;
A aa tt p ¿l e A.rñiñíçtr¡cão

Garantir o acesso à educação infantil às crianças até os cinco anos de idade é um dever do Estado

assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 208, inciso IV, Estatuto da Criança e do Adolescente,
arf. 54, inc. IV; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aÍt. 4o, inciso II e art.30; Plano Nacional
de Educação, Meta 1.

Na garantia deste direito, a rede municipal de ensino, no segmento Educação Infantil, sendo de

conhecimento público, possui até o momento 75 unidades de Educação Infantil, totalizando até outubro
do ano em exercício, dezenove mil, setecentos e doze (I9.712) alunos de 0 a 5 anos matriculados e conta

com uma demanda reprimida aguardando vaga na faixa etária de 0 a 3 a¡os. Quanto à universalização do

atendimento obrigatório (crianças de 4 e 5 anos), segundo relatado pela SME, desde 2016 a rede

municipal universalizou este atendimento, o qual vem obtendo suporte junto à rede conveniada para a
manutenção desta universalização.

Para assegurar a garantia do direito constitucional à Educação, a prefeitura através da SME
estabelece como solução alternativa a realizaçáo de parcerias com entidades filantrópicas vinculadas à

ërea de educação, sem fins lucrativos, usando como regime jurídico de formalização os termos de

colaboração, que envolve a transferência de recursos nos termos da Lei 13019114. O regime jurídico de

que trata esta Lei tem como fundamentos a gestão pública democrática, a participação social, o
fortalecimento da sociedade civil, a transparência na aplicação dos recursos públicos, os princípios da

legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da

eficiência e da eficácia.
Através do referido instrumento jurídico, a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, através da

Secretaria Municipal a Educação celebra atualmente parceria com dezenove (19) unidades da organização
da sociedade civil sem fins lucrativos, totalizando dois mil quatrocentos e sessenta (2452) alunos de até 3

anos e trezentos e vinte e um (321) alunos de 4 e 5 anos (Fonte CODERP-SAE, outubro 2019).
Para o exercício de 2019, por normativa da Secretaria Municipal da Educação, a rede parceira

iniciou o atendimento aos alunos demandantes de vagas através do sistema Cadastro Geral Único (CGU),
o qual possibilitou a equidade no acesso em relação aos critérios da rede pública. Essa forma de ingresso
terá continuidade paru2027, ademais, o número de crianças a serem atendidas pelas instituições parceiras
passaram a ser projetadas junto ao Setor de Supervisão de Ensino, nos termos da Resolução SME 08/2001
e Deliberação CME 0112001,Lei2932119 Código de obras do munícipio.
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30. DESCRIÇAO DE METAS A SEREM ATINGIDAS E DE ATIVIDADES OU PROJETOS A
SEREM EXECUTADOS

Cabe-nos ressaltar a importância da visão de criança, a qual é o sujeito do processo de educação,

pois, toda a elaboração e execução do Plano de trabalho em vistas ao objeto da parceria tem como

centralidade do processo, a criança:

"A criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que se desenvolve nas

interações, relações e práticas cotidianas a ela disponibilizadas e por ela estabelecidas corn adultos e

crianças de difererfes idades nos grupos e contextos culturais nos quais se insere. Nessas condições ela

faz amizades, brinca com água ou terra, faz-de-conta, deseja, aprende, observa, conversa, experimenta,

questiona, constrói sentidos sobre o mundo e suas identidades pessoal e coletiva, produzindo cultuÍa"
(MEC, Parecer CNE/CEB n'2012009,pâgina 6,7).

31 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO
DAS METAS ATRELADAS À PREVISÃO DE RECEITA E DESPESAS A SEREM
REALIZADAS PARA EXCECUÇAO DO OBJETIVO

i- Manter a at:ualização de dados cadastrais e de manutenção da matrícula conf'orme a capacidade de 99

alunos com efetivo registro no CODERP SAE, até PENÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA de cada mês do

ano letivo de2022.

Parâmetros a serem utilizados paîa a aferição do cumprimento da meta 1: Relatório retirado todo o dia 30

do mês em exercício pelo sistema CODERP-SAE.

2- Matricular novos alunos sempre que houver vacância, até o quinto dia contado após a comprovação

documental da motivação da vaga, considerando as normativas que regem o sistema CODERP-SAE e

CGU, bem como, as diretrizes da Secretaria Municipal da Educação.

Parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento da meta 2; Relatório sistema CODERP-

SAE matrículas de alunos

3- Mensalmente, manter prontuário físico de l00o/' dos alunos matriculados com dados cadastrais

atualizados.

Parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento da meta 3: Observação do arquivo

4- Nos meses de novembro, dezembro e janeiro, manter no prontuário de 100% dos alunos , a atualização
da carteira de vacinação das crianças.

Parânretros a serem utilizados para a aferição do cumprirnento da meta 4: Cópia da catleira de vacinação
da criança.

Pott,r,-...,.-3áL
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5- Diariamente, manter registro físico da frequência de alunos, por turma, anotando inclusive se houve

j ustificativ a para ausência.

Parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento da meta 5: Diário de classe por turma

6- Diariamente manter comunicação com os pais e ou responsável legal, informando arotina do aluno em

relação ao dia do mesmo na Escola.

Parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento da meta 6: Agenda do aluno e pesquisa de

satisfação dos pais e ou tesponsáveis legais

7- Diariamente manter registros de intercorrências envolvendo a saúde da criança com assinatura de

ciência dos pais e ou responsáveis legais quanto à comunicação devida.

Parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento da metaT Livro de ocorrências por turma,

com livre acesso aos interessados no processo de auditoria e ou dos órgãos de controle e fiscalização.

8- Mensalmente, selecionar uma atividade com descritivo claro da intencionalidade pedagógica para

registro dos projetos e atividades pedagógicas executadas que mais se destacaram, de cada segmento

Etapa I ,Etapa2, Lo e 2o anos), as quais desenvolvidas no âmbito da escola.

Parâmetros a serem utilizados para a aferiçáo do cumprimento da meta 8: Portfólio Administrativo-
pedagógico da Escola.

9- Realizar semanalmente registro do acompanhamento dos processos de desenvolvimento e

aprendizagem do aluno.

Parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento da meta 9: Ficha individualizada de

acompanhamento do desenvolvimento e aprendizagem do aluno ou diário de bordo do professor para tal
fim.

10- Semanalmente desenvolver planejamento das atividades a serem executadas com os alunos, por

turma.

Parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento da meta 10: Acompanhamento através do

Caderno de registros de Planejamento do professor

1 I - Bimestralmente realizar reunião de pais para comunicar sobre as atividades e aprendizagens

intencionalmente planejadas desenvolvidas, entregando para ciência dos mesmos um portfolio do aluno

contendo as informações sobre suas conquistas.

Parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento da meta 1 1: Reunião indicada através de

Calendário Escolar homologado pela SME e arquivo de Portfólio da criança na escola com livre acesso

aos órgãos de controle e frscalização.

12- Bimestralmente rcalizar encontros com famílias de forma que recebam orientação sobre a importância

das brincadeiras e da leitura, concepção de Educação Criativa, para o desenvolvimento infantil e

*îî#üç-*'*;
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Parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento da meta 12: Encontros indicados através de

Calendário Escolar homologado pela SME e Listagem da presença de famílias com o tema trabalhado e

identificação de quem presidiu os encontros.

13- Trimestralmente realizaçäo de encontros de formação continuada com todos os profissionais
escolares, com temas que evidenciem o conteúdo da Resolução CNE/CEB 05/2009, de forma que essas

reflexões fortaleçam as práticas cotidianas desenvolvidas no âmbito escolar em função do Projeto Político
Pedagógico.

Parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento da meta 13: Encontros indicados através de

Calendário Escolar homologado pela SME, temas elencados no Projeto Político Pedagógico, Listagem da
presença dos profissionais escolares com o tema trabalhado e identif,rcação de quem presidiu os encontros.

14- Trimestralmente reorganizar a rotina promovendo que as turmas se desloquem nos espaços internos e

externoso os quais intencionalmente organizados provoquem amplos movimentos.

Parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento da meta 74: Rotina elaborada afixada em
local visível com data dareorganização da mesma.

15- Manter a organização de materiais, objetos, brinquedos de forma que estes fiquem acessíveis ao

manejo de todas as crianças.

Parâmetros a serem utilizados paraa aferição do cumprimento darneta 15: Registro fotográfìco e registro
da observação ativa do professor em relação às interações da criança e os espaços e os recursos
disponíveis.

16- Diariamente manter a organização de espaços materiais, objetos, brinquedos com instruções usando a
comunicação alternativapara as todas as crianças.

Parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento da meta 12: Comunicação alternativa
usada nos espaços internos e externos do ambiente escolar.

17- Paru o início do ano letivo 2022, projeto de acolhida elaborado junto aos professores, (processo de
adaptação escolar), prevendo a família efetivamente presente neste processo, de forma a aplicá-lo sempre
que do ingresso (primeira vez da criança) na Escola.

Parâmetros a serem utilizados pata a aferição do cumprimento da meta 17: Incluir o projeto de adaptação
na rotina do cotidiano escolar demonstrá-lo no Projeto Político Pedagógico, entrega do projeto as novas
famílias no momento da primeira reunião de apresentação da Escola e da proposta pedagógica, a qual
deve ser realizada antes do início dos novos alunos.

18- Ao longo do ano letivo em relação a qualquer experiência de aprendizagem que seja trabalhada pelas
crianças durante o ano letivo, serão abolidos os procedimentos que não reconhecem a atividade criadora e

o protagonismo da criança pequena, que promovam atividades mecânicas e não significativas para as

crianças.

u
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Parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento da meta 18: Planejamento diário de

atividades em consonância com o ato criador do aluno e seu protagonismo/ presença do brincar e do jogo
como fonte de aprendizagem.

l9- Um novo Projeto Político Pedagógico da Escola Sathya Sai já começou a ser foffnulado. Sua nova
versão embasa-se nas 7 dimensões dos indicadores de qualidade na educação e Indicadores de Qualidade
na Educação Infantil. O processo contou com a efetiva avaliação participativa de funcionários,
professores, ofìcineiros, voluntários, estagiários da Escola, alunos e alunas e pais/responsáveis. O
processo foi desenvolvido em três etapas:

Parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento da meta 19:

L No dia 31 de julho p.p, foi dado início à discussão do Projeto Político Pedagógico com a participação
de funcionários, professores, oficineiros, voluntários, estagiários da Escola;
II. Nos meses de agosto a novembro de 2019 foi desenvolvida a segunda etapa, com a participação dos

alunos;

III. Em janeiro de 2020, foi feita a terceira efapa, com a avaliação participativa dos pais e comunidade. A
Escola conta com uma interface estreita com todas as escolas da Rede Pública Municipal, bem como
proximidade constante com a Associação de Moradores dos Bairros do Complexo Ribeirão Verde,
setores de Serviços e Saúde.

IV. Durante o período de aulas remotas acontecetam duas avaliações a fim de saber sobre a qualidade do
trabalho pedagógico e as impressões do desenvolvimento dos filhos bem como novas adaptações
sugeridas pelos pais.

V. A finalização das avaliações dar-se-á no ano de 2022.
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32. DEFINIÇ,Ã.O DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA A AFERIÇÃO DO
CUMPRIMENTO DAS METAS ATRELADAS À PNNVISÃO UP RECEITAS E DESPESAS A
SEREM REALIZADAS PARA A EXBCUÇÃO DO OBJETO.

t. Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência,
especialmente a intimidação sistemática (bullying), no âmbito das escolas;

Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas
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2.

3. Deverão ser evidenciados espaços coletivos de vivência da infância e a não antecipação da

escolarização através de atividades que não estejam vinculadas às necessidades peculiares da

idade.

Assegurando na rotina de cada turma o não confinamento dos alunos em salas de referência,

oferecendo atividades diferenciadas ao longo dessa permanência na instituição de Educação

Infantil, principalmente quando se tratar de atendimento em período integral.

Proposição, pelo educador, de experiências que permitam às crianças conhecer a si e ao outro e de

conhecer e compreender as relações com a natureza, com a cultura e com a produção científica,
que se traduzem nas práticas de cuidados pessoais, nas brincadeiras, nas experimentações com
materiais variados, na aproximação com a literatura e no encontro com as pessoas.

Assegurem espaços e tempos para pafücipaçáo, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, os

quais, em momentos específicos serão previstos em calendário escolar.

Participação das famílias na gestão da proposta pedagógica e pelo acompanhamento partilhado do

desenvolvimento da criança.

Os pais devem ser ouvidos tanto como usuários diretos do serviço prestado como também como
mais uma voz das crianças, em particular daquelas muito pequenas.

Prever na organizaçäo da instituição, nos horários de entrada e saída, que a família tenha acesso

direto às salas de aula (sala de referência da turma), objetivando que o docente façaa acolhida e
despedida da criança diretamente com os responsáveis legais ou autorizados.

Construir atitudes de respeito e solidariedade, fortalecendo a autoestima e os vínculos afetivos de

todas as crianças, combatendo preconceitos que incidem sobre as diferentes formas dos seres

humanos se constituírem como pessoas.

4.

5

6

7

8

9

10.

11. Aprender sobre o valor de cada pessoa e dos diferentes grupos culturais
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12. Adquirir valores como os da inviolabilidade da vida humana, a liberdade e a integridade

individuais, a igualdade de direitos de todas as pessoas, a igualdade entre homens e mulheres,

assim como a solidariedade com grupos enfraquecidos e vulneráveis política e economicamente.

13. Respeitar todas as formas de vida, o cuidado de seres vivos e a preservação dos recursos naturais.
¡orr'.,--,,-L6l¿
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Promover a formação participativa e critica das crianças;
iäii;'ü:T ;TÌd; ili üîË; ;;

A oc at t Å e A ¡ln in is{racão

Criar contextos que permitam às crianças a expressão de sentimentos, ideias, questionamentos,

comprometidos com a busca do bem-estar coletivo e individual, com a preocupação com o outro e
com a coletividade;

Criar condições para que a criança aprenda a opinar e a considerar os sentimentos e a opinião dos

outros sobre um acontecimento, uma reação afefiva, uma ideia, um conflito;

T7 Garantir uma experiência bem sucedida de aprendizagem a todas as crianças, sem discriminação,
proporcionando oportunidades para o alcance de conhecimentos básicos que são considerados

aquisições valiosas para elas.

18. Yalorizar o ato criador e a construção pelas crianças de respostas singulares, garantindo-lhes a
parlicipação em diversihcadas experiências;

19. Organizar um cotidiano de situações agradáveis, estimulantes, que desafiem o que cada criança e

seu grupo de crianças já sabem sem ameaçar sua autoestima nem promover competitividade;

Ampliar as possibilidades da criança de cuidar e ser cuidada, de se expressar, comunicar e criar,
de organizar pensamentos e ideias, de conviver, brincar e trabalhar em grupo, de ter iniciativa e

buscar soluções para os problemas e conflitos que se apresentam às mais diferentes idades;

21. Possibilitar às crianças apropriarem-se de diferentes linguagens e saberes que circulam em nossa

sociedade, selecionados pelo valor formativo que possuem em relação aos objetivos definidos em

seu projeto político pedagógico.

Instituir mecanismos que garantam a gestão democrática e escuta da comunidade, prevendo em

calendário escolar períodos de reuniões ordinárias específicas com o objetivo além da participação
na proposta pedagógica a de acompanhamento e deliberação de eventos que visem arrecadação de

recursos corn participação da comunidade escolar e planejamento prévio da destinação desta

arrecadação.

16.

20.

22.
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3I.1 DA PROPOSTA PEDA ICA
¡ Ponter Àl¡nca

Jû C{ ¡rr

As propostas pedagógicas deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de
materiais, espaços e tempos que assegurem:

I. a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo
educativo;
II. a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e
sociocultural da criança;
ru. aparticipação, o diálogo e aescutacotidianadas famílias, o respeito e a valorizaçáo de suas
formas de organização;
IV. o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam
a gestão democrática e a consideração dos saberes da comunidade;
V. o reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das
crianças, promovendo interações entre crianças de mesma idade e crianças de diferentes idades;
VI. os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos às salas
de referência das turmas e à instituição;
VII. a acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para as crianças com
deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação;
VIII. a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas,
afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América;
IX. o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as
culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação;
X. a dignidade da criança colno pessoa humana e a proteção contra qualquer forma de violência -
física ou simbólica - e negligência no interior da instituição ou praticadas pela família, prevendo os
encaminhamentos de violações para instâncias competentes.

Na organização dos espaços é importante evidenciar a aftrmativa constante da revisão das DCNEI:
Também é preciso haver a estruturação de espaços que facilitem que as crianças interajam e construam
sua cultura de pares, e favoreçam o contato com a diversidade de produtos culturais (livros de literatura,
brinquedos, objetos e outros materiais), de manifestações artísticas e com elementos da natureza. Junto
com isso, há necessidade de uma infraestrutura e de formas de funcionamento da instituição que gararÍam
ao espaço fisico a adequada conservação, acessibilidade, estética, ventilação, insolação, luminosidade,
acústica, higiene, segurança e dimensões em relação ao tamanho dos grupos e ao tipo de atividades
realizadas. (BRAS IL, 2009, p.12-13)

PRÁTICAS PEDAGóGICAS: INTERAÇÖBs g A BRINCADEIRA

As práticas pedagógicas que compõem a proposta curicular da Educação Infantil devem ter como
eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências que:
I. promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais,
expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito
pelos ritmos e desejos da criança;
II. favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de
vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramíttica e musical;
III. possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem
oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos;

/mi'i¡l
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IV. recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, formas e

orientações espaço temporais;
V. ampliem a conflrança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas;
VL possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas

ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar;
Vil. possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem seus
padrões de referência e de identidades no diálogo e reconhecimento da diversidade;
VllL incentivem a curiosidade, a exploraçáo, o encantamento, o questionamento, a indagação e o
conhecimento das crianças em relação ao mundo fisico e social, ao tempo e ànatureza;
IX. promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de
música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura;
X. promovam a interação, o cuidado, a presewaçáo e o conhecimento da biodiversidade e da
sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais;
XI. propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais
brasileiras;
XII. possibilitem a utilizaçáo de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas, e outros
recursos tecnológicos e midiáticos.

As creches e pré-escolas, na elaboração da proposta curricular, de acordo com suas características,
identidade institucional, escolhas coletivas e particularidades pedagógicas, estabelecerão modos de
integração dessas experiências.

OBSERVAÇAO, AVALIAÇAO E REGISTRO DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA

Conforme disposto no artigo 3 1 da Lei Federal n' 9 .3941 1996, as instituições de Educação Infantil
devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do
desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, gatantindo:
L a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no
cotidiano;
II. utilizaçäo de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, fotografias,
desenhos, álbuns etc.);
III. a continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias adequadas aos
diferentes momentos de transição vividos pela criança (transição casa/instituição de Educação Infantil,
transições no interior da instituição, transição creche/pré-escola e transição pré-escola/Ensino
Fundamental);
IV. documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às
crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na Educação Infantþo
V. a não retenção das crianças na Educação Infantil. i;;äi¡i¿øUä

A TRANSTçao rana o ENSTNo FUNDAMENTAL irfiljïfiîlîîiiilïi;
A Resolução CNE/CEB no 512009 determina que, na transição para o Ensino Fundamental, a

proposta pedagógica da pré-escola, deve prever formas para garantir a continuidade no processo de
aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de
conteúdos que serão trabalhados especificamente no Ensino Fundamental.

Evidenciar na proposta pedagógica a afirmativa constante na revisão das DCNEI:

N
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Na busca de garantir um olhar continuo sobre os processos vivenciados pela çriança, devem ser criadas
estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição por elas vividos. As instituições de Educação
Infantil devem assim:

t...] d) prever formas de articulação entre os docentes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental
(encontros, visitas, reuniões) e providenciar instrumentos de registro - portfólios de turmas, relatórios de
avaliação do trabalho pedagógico, documentação da frequência e das realizações alcançadas pelas
crianças - que permitam aos docentes do Ensino Fundamental conhecer os processos de aprendizagem
vivenciados na Educação Infantil, em especial na pré-escola e as condiçöes em que eles se deram,
independentemente dessa transição ser feita no interior de uma mesma instituição ou entre instituições,
para assegurar às crianças a continuidade de seus processos peculiares de desenvolvimento e a
conuetização de seu direito à educação. (BRASIL,2009,p.17).

As instituições também deverão prever em sua proposta pedagógica a transição de creche para a
pré-escola quando o estabelecimento de ensino não oferecer as duas etapas no mesmo ambiente.

Dessa maneira, para efeito das ações a serem planejadas, as instituições deverão cumprir
rigorosamente o estabelecido pela Resolução CNE/CEB n' 512009 reafirmando que é necessário
evidenciar um repertório nos documentos administrativos pedagógicos e também que este repertório
esteja notoriamente evidenciado entre outros elementos , na organização dos espaços, materiais, rotina da
criança, projetos, planejamento, nas práticas cotidianas intencionalmente planejadas, no conhecimento
dos professores e gestores. Abaixo reiteramos, as DCNEI, com vinte e oito aspectos relevantes, que
conoboram na finalidade e qualidade da Educação Infantil:

I. A Educação Infantil deve trabalhar com o conceito de currículo, afiiculando-o com o de projeto
pedagógico.
II. O projeto pedagógico é o plano orientador das ações da instituição. Ele define as metas que se
pretende para o desenvolvimento dos meninos e meninas que nela são educados e cuidados. 

-É 
u-

instrumento político por ampliar possibilidades e garantir determinadas aprendizagens consideradas
valiosas em cefto momento histórico.
ilI. Para alcançar as metas propostas em seu projeto pedagógico, a instituição de Educação Infantil
otganiza seu currículo. Este, nas DCNEIs, é entendido como "as prëûicas educacionais organizadas em
torno do conhecimento e em meio às relações sociais que se travam nos espaços instituclonais, e que
afetam a construção das identidades das crianças". O currículo busca articular as experiências e os saberes
das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e
tecnológico da sociedade por meio de práticas planejadas e permanentemente avaliadas que estruturam o
cotidiano das instituições.
IV. A def,rnição de currículo defendida nas Diretrizes põe o foco na ação mediadora da instituição de
Educação Infantil como articuladora das experiências e saberes das crianças e os conhecimentos que
circulam na cultura mais ampla e que despertam o interesse das crianças.
V. O cotidiano dessas unidades, como contextos de vivênci a, aprendizagem e desenvolvimento,
requer a otganização de diversos aspectos: os tempos de rcalização das atividades (ocasião, frequência,
duração), os espaços em que essas atividades transcorrem (o que inclui a estruturação dos èrpuço,
internos, externos, de modo a favorecer as interações infantis na exploração que fazem do mundõ), os
materiais disponíveis e, em especial, as maneiras de o professor exercer seu papel (organizando o
ambiente, ouvindo as crianças, respondendo-lhes de determinada maneira, oferecendo-lhes materiais,
sugestões, apoio emocional, ou promovendo condições para a ocorrência de valiosas interações e
brincadeiras criadas pelas crianças etc.). Tal organização necessita seguir princípios e condições
apresentados pelas Diretrizes Cuniculares Nacionais para aEducação Infantil.

E^tL^, Hq
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VL As instituições de Educação Infantil devem tanto oferecer espaço limpo, seguro e voltado para
garantir a saúde infantil quanto se organizar como ambientes acolhedores, desafiadores e inclusivos,
plenos de interações, explorações e descobertas partilhadas com outras crianças e com o professor. Elas
ainda devem criar contextos que articulem diferentes linguagens e que permitam a participação,
expressão, criação, manifestação e consideração de seus interesses.
VII. Assegurar que a intencionalidade educativa nas práticas pedagógicas na Educação Infantil seja
evidenciada no cotidiano da instituição.
VIII. Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o
conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o
desenvolvimento pleno das crianças.
IX. Proposição, pelo educador, de experiências que permitam às crianças conhecer a si e ao outro e de
conhecer e compreender as relações com a natuteza, com a cultura e com a produção científica, que se

rraduzem nas práticas de cuidados pessoais, nas brincadeiras, nas experimentações com materiais
variados, na aproximação com aliteratura e no encontro com as pessoas.

X. Assegurem espaços e tempos para participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias.
XI. As instituições de Educação Infantil devem assegurar a educação em sua integralidade,
entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo.
XII. O combate ao racismo e às discriminações de gênero, socioeconômicas, étnico-raciais e religiosas
deve ser objeto de constante reflexão e intervenção no cotidiano da Educação Infantil.
XIII. As instituições necessariamente precisam conhecer as culturas plurais que constituem o espaço da
creche e da pré-escola, a riqueza das contribuições familiares e da comunidade, suas crenças e
manifestações, e fortalecer formas de atendimento afticuladas aos saberes e às especificidades étnicas,
linguísticas, culturais e religiosas de cada comunidade.
XIV. A execução da proposta curricular requer atenção cuidadosa e exigente às possíveis formas de
violação da dignidade da criança.
XV. Estabelecer período de adaptação e acolhimento às crianças, sendo este um dos pontos iniciais de
trabalho integrado da instituição de Educação Infantil com as famílias.
X\{. O trabalho pedagógico na unidade de Educação Infantil, uma sensibilidade que valoÅza o ato
criador e a construção pelas crianças de respostas singulares, garantindo-lhes a pafücipação em
diversifi cadas experiências.
XVII. Sem ameaçar sua autoestima nem promover competitividade, ampliando as possibilidades infantis
de cuidar e ser cuidada, de se expressar, comunicar e criar, de organizar pensamentos e ideias, de
conviver, brincar e trabalhar em grupo, de ter iniciativa e buscar soluções para os problemas e conflitos
que se apresentam às mais diferentes idades, e lhes possibilitem apropriar-se de diferentes linguagens e

saberes que circulam em nossa sociedade.
XVIII. A organização dos espaços em ambientes internos e externos e o planejamento cuidadoso da
rotina, para que, além de atender as necessidades de segurança, aconchego, afeto, higiene e alimentação,
repouso e privacidade, sejam providos de interações e brincadeiras, promovendo a socializaçáo, a
autonomia, movimentos amplos, a expressão e a descoberta das várias formas de linguagens, a
exploração, a curiosidade e experimentação.
XIX. Planejar experiências em que as crianças observem e participem cotidianamente de situações
comunicativas diversas onde podem comunicar-se, conversar, ouvir histórias, nafiat, contar um fato,
brincar com palavras, refletir e expressar seus próprios pontos de vista, diferenciar conceitos, ver
interconexões e descobrir novos caminhos de entender o mundo.
XX. As crianças precisam brincar em pátios, quintais, praças, bosques, jardins, entre outros e viver
experiências de semear, plantar e colher os frutos da terra, permitindo a construção de uma relação de
identidade, reverência e respeito para com anatureza.

sor¡a'.--t'f¡0 '
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XXI. Oportunizar às crianças acesso a espaços culturais
em práticas culturais da comunidade, participação em
plásticas, visitas a bibliotecas, brinquedotecas, museus,
jardins.

XXII. Na utilização da pedagogia de projetos, deve-se permitir à criança rcalizar atividades lúdicas,
oportunizando a fantasia, o jogo simbólico, as descobeftas e auxiliando na construção de conhecimentos
individuais e coletivos.
XXIII. Prever formação continuada para docentes, de forma a desenvolver a sua identidade profissional
com abordagens nas áreas de conhecimentos e práticas bem como de engajamento, atãndendo às
especificidades pertinentes da Educação Infantil.
XXry. Prever momentos para planejamento, avaliação e reflexão das práticas pedagógicas cotidiana em
termos pedagógicos, éticos e políticos, e tomar decisões sobre as melhores formas de mediar à
aprendizagem e o desenvolvimento infantil, considerando o coletivo de crianças assim como suas
necessidades individuais.
XXV. Prever processo de adaptação e acolhimento em parceria com as famílias, objetivando a adaptação
como direito da uiança, sempre considerando a necessidade da criança na formação de vínculos e do
sentimento de segurança e em hipótese alguma considerar o cronograma de adapta'ção como um padrão
único para todos.
XXVI' Participação das famílias na gestão da proposta pedagógica e pelo acompanhamento partilhado do
desenvolvimento da criança.
XXVII. Os pais devem ser ouvidos tanto como usuários diretos do serviço prestado como também
como mais uma voz das crianças, em particular daquelas muito pequenas.
XXVIII. Prever na organização da instituição, nos horários de entrada e saída, que a família tenha
acesso direto às salas de aula (sala de referência da turma), objetivando que o docentè faça a acolhida e
despedida da criança diretamente com os responsáveis legais ou autorizados.

AVALTAÇÃO rurpnNA DA rNSTrrUrÇÃO

1. A Instituição deverá estabelecer pelo menos uma forma de avaliação interna institucional, com
pesquisa inclusive de satisfação dos usuários (crianças e famílias).
2. Além de implantar um sistema próprio de avaliação, a instituição deverá ainda implementar a
aplicação dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (MEC), o qual o monitãramento e
acompanhamento da aplicação será efetuado pela Secretaria Municipal da Educação e pelo Núcleo de
Apoio Técnico do GEDUC/MP-RP, conforme indicação deste último.
3. Os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil são uma metodologia de autoavaliação escolar
que estimula a gestão democrática, envolvendo diferentes agentes da escola: crianças, professores (as),
gestores (as), funcionários (as), familiares, representantes de organizações locais, entre outros.4. A metodologia de autoavaliação escolar é composta porìete dimensões:

rorna,--ÏliJ."-
v,n.,-çýillJ-9,!7.ç)Aí-,/
....._-.-,.*--v*
lrllio C¿¡¡r Allcr Ponte¡ Alencsr
' An"nto ¡le A¡lai¡irt¡acã¡

Formação e condições de trabalho dos (as) professores (as) e demais profissionais;
Cooperação e troca com as famílias e participação na rede de proteção social.

diversificados, inclusive oportunizar a inserção
apresentações musicais, teatrais, fotográficas e
monumentos, equipamentos públicos, parques,

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Planej amento institucional ;
Multiplicidade de experiências e linguagens;
Interações;
Promoção da saúde;
Espaços, materiais e mobiliários;
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PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO Jiiäö¿.ä#;;ï;ü;ri;ï;;
Ao.^+. ¿lYA¡la i¡i¡l¡ rcìo

A apresentação de inteiro teor do Projeto Político Pedagógico para homologação da Secretaria
Municipal da Educação dar-se-á até abril 12021, o qual será avaliado pelo setor de Supervisão de Ensi'o
nos termos da Resolução SME n" 8/2001.

O Projeto Político Pedagógico deverá anualmente ser atualizado e validado pelo respectivo setor
de Supervisão de Ensino, através da entrega a partft de 2022 dos Planos Escolares, o qual se èntende aqui
pela atualização do Projeto Político Pedagógico.

DA ORIENTAÇÃO PERIÓDICA QUE A SECRETARIA MTINICIPAL DE EDUCAÇÃ9
OFERECE À nqUnE GESTORA

Será oferecido para a Equipe Gestora da instituição de Educação Infantil reuniões periódicas,
coordenadas pela Equipe de Gestão Administrativa e Pedagógica, a qual está vinculada aos Setores de
Departamento Administrativo e Depaftamento de Educação para orientação e apoio referente à
Legislação Educacional e às Diretrizes da Secretaria Municipal de Educação, assessoramento pedagógico
e formação continuada.

DA FORMAÇAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS

A Secretaria Municipal de Educação disponibilizara os cursos oferecidos pelo Ce¡tro de
Formação Paulo Freire para formação continuada presencial dos profissionais dá educação das
instituições parceiras.

A Equipe Gestora da instituição deve organizar horário de acordo com o previsto em legislação
vigente e no cumprimento com rigor das normativas deste documento de modo a oferecer 

" 
porriiilitu'" u

formação teórica e prática, o planejamento, a reflexão e avaliação das práticas pedagógicas dèsenvolvidas
para professores e demais profissionais escolares. A formação continuada- devð tèr por princípios a
articulação entre teori a e pratica no processo de formação, fundada no domínio de conhecimentos
científìcos, pedagógicos e técnicos específicos, segundo a natureza da função e deverá integrar-se ao
cotidiano da instituição educativa e considerando os diferentes saberes e a experiência profissionais.

DOS PROFISSIONAIS E DA HABILITAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ATUAÇÄo Nas
INSTITUIÇÕPS OP EDUCAÇAO INFANTIL

1- Conforme artigo 62 da Lei no 9394196, a formação de docentes para atuar naeducação básica far-
se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício
do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em
nível rnédio, na modalidade normal.

2. Para cada turma prevista, considerando a idade da criança e a proporção estabelecida pela
Resolução SE 08/2001 e Deliberação CME 0112001, deverá ser previsto unL professor habilitado
conforme artigo 62 daLDB 9394196 , no período de permanência da 

"iiançuna 
escola.

3. A instituição escolar deverá ter pelo menos um profissional com habilitação conforme artigo 64 da
LDB, que responderá pela administração escolar / pedagógica da instituição.

#
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4. A escola deverá em seu quadro de recursos humanos prever a existência de pessoal de apoio
técnico e administrativo que assegure o bom funcionamento da escola, como apreparação da alimentação
das crianças, organização e limpezapredial, setor de secretaria da escola,além de outros que se ftzerem
necessários.

5. A instituição deverá comunicar por ofício o setor de Educação Especial desta secretaria sempre
que houver a matrícula de crianças com deficiência.

6. O Setor de Educação Especial da SME, será o responsável em efetuar a avaliação e apontamento
da necessidade ou não da presença do cuidador.

7. Deverá ser previsto, o cuidador, profissional habilitado no mínimo em ensino médio, para atender
às crianças com necessidades especiais, as quais que sem autonomia, precisam de auxílio na alimentação,
locomoção e cuidados com a higiene, conforme previsto na legislação. Este profissional não substitui o
professor habilitado e na função de cuidador são excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados
com profissões legalmente estabelecidas.

8. A escola poderá contratar professor de apoio escolar com formação em Educação Especial de

forma que este auxilie a escola e professores regentes no desenvolvimento de práticas e recursos
pedagógicos inclusivos, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

E^rh-. \l' e
Proc.:

ïi¡äffi;É;Ë;iäÄË;;;:
Aa.Ât t ¡1, A ¡la;¡irtrpcâo
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PARTE VII

-1 -J PRESTAÇ¿.O ln coNTAS

Prc.:
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A ot al e ¡l e A ¿ln i¡ i¡l rncñrr

Proponente

PREVISÃo DE RECEITAS E DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO

DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA:

34.1 PLANO DE APLICAÇAO

Dia 15 do mês

subsequente.

Até o dia 10 do

mês subsequente.

31,10U2022 Físico e

Sistema.

34.

com PessoalDespesas

deFolha J salario,o contratual,resclsao deencargospagarnento, 1

sindical outrosePIS,FGTS,

Remuneração

1

INSS

R$ 0,00

Material de Consumo

Ex: material de limpeza, de escritorio, de higiene, pedagógico, de cama, de mesa, de

banho, tecidos, gás de cozinha,combustíveis, medicamentos, alimentaçáo e demais

materiais pertinentes no dia a dia da Entidade, são despesas comprovadas através de

outrosnota fiscal de

Material pedagógico para o desenvolvimento das atividades escolares;

Higiene eLimpeza;

R$ 0,oo

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Serviços contábeis ou qualquer outro tipo de serviço que são comprovados através

de nota fiscal de prestação de serviços, contas de água, energia elétrica, telefone,

outros.)

Água e Esgoto

Luz

Manutenção e reparos

R$ 0,00Despesas de Capital

u
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35. TRANSPANÊNCT¿.

De acordo com o Comunicado 01612018 do TCE, todas as informações referentes à nossas atividades e

resultados estão informadas no nosso endereço eletrônico: www.escolasairo.org.br, conforme fotos que
compõem esse plano.

S Kowara Pessoa Alves
Pedagógica

RG:20403538-7

Alexandre Tadeu Navarro Pereira Gonçalves
Presidente

RG. 19.561.01I

Ribeiräo Preto, 23 de novembro de202I
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