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O Projeto Político Pedagógico do Centro Municipal 

de Educação Infantil Bárbara Machado de Oliveira 

reflete a proposta educacional desta Instituição de 

Ensino.
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1. INTRODUÇÃO: 

 

O presente Projeto Político Pedagógico, do Centro Municipal de Educação 

Infantil Bárbara Machado de Oliveira, localizado na Rua Apucarana, n°320, Jardim 

San Rafael, no Município de Ibiporã-PR, tendo como Entidade Mantenedora a 

Prefeitura do Municipal de Ibiporã é o documento norteador dos processos 

pedagógicos e administrativos que contribui para o estabelecimento e cumprimento 

de metas, expectativas e objetivos propostos na efetivação da formação dos 

estudantes. Desta forma, o mesmo foi elaborado e aprovado pelo Conselho 

Municipal de Educação. 
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2. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
 

 

A creche Barbara Machado de Oliveira foi criada na gestão do Prefeito Municipal Senhor 

José Maria Ferreira, pelo decreto n.173/91. No dia 08 de novembro de 1991 foi realizado 

a inauguração do prédio e somente no dia 20 de janeiro de1992 deu-se inicio as 

atividades. A creche mudou de nome no ano de 2006 e passou a se chamar Centro 

Municipal de Educação Infantil Professora Barbara Machado de Oliveira, para atender a 

lei federal. O centro teve as seguintes Diretoras, que eram indicadas ao cargo: 1992: 

Rosangela Botelho; 1993 a 2000: Ana Zélia Marciliano Moreira; 2001: Luzia Boaro; 2002 

a 2004: Cléa Mara Dispensini; 2005: Ivonete Montrezoro Ferreira; 2006: Rosangela 

Hernandes Braga. Em 2007, houve a primeira eleição para diretora, na qual a senhora 

Patrícia Ranieri Sipoli foi eleita e ficou no cargo até 2014, tendo como coordenadora 

Rosangela Carlos a partir de 2008 houve uma troca na coordenação e entrou à senhora 

Maria da Paz até 2009, no ano seguinte a coordenadora passou a ser Heloisa Gualberto 

até final de 2010. Em 2011 a coordenadora passou a ser Maria Dourado, de 2012 

até2014 a coordenadora passou a ser a senhora Luciana Bressam. A partir de 2015 até 

2017 a diretora eleita fica sendo Luciana Bressam, tendo como coordenadora a senhora 

Elisangela Pereira Pedrosa, em 2016 passou a ser a senhora Nilse Mariléia Ribeiro.  

A partir de 2018 até 2020 a diretora passou a ser Cintya Wedderhoff Machado, tendo 

como coordenadora a senhora Célia Baladelli, que logo foi substituída pela educadora 

Jéssica Zefferino que ficou pouco tempo. Em 2019 não teve coordenadora, em 2020 foi 

nomeada a senhora Claudete da Silva. Em 2021 a diretora passou a ser a senhora 

Silmara do Rocio Machado Alberguine, tendo como coordenadora Natalina Silva de 

Andrade Lopes. A partir de 02 de agosto de 2021 a diretora passou a ser Rosemari 

Henrique Santos até o presente momento. Em 2022 a coordenadora passou a ser 

Fernanda Azorli Ribeiro. A aprovação do Regimento Escolar desta instituição tem o 

Parecer nº 17/2007 do Conselho Municipal de Educação, com a data de 19 de abril de 

2007. A aprovação da Proposta Pedagógica é de 25 de abril de 2007, com o Parecer 

nº24/2007 do Conselho Municipal de Educação. Para  Autorização de funcionamento da 

Educação Infantil no Centro, o Conselho municipal de Educação deu laudo favorável 
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com a Resolução nº 023/07 do dia 03 de outubro de 2007. Este Centro vinha 

trabalhando com a Proposta Sócio-Construtivista, mas tendo em vista a aprovação do 

parecer 002/2009 do Conselho Municipal de Educação, que aprovou o Projeto Político 

Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, teremos agora nosso trabalho 

norteado pela Pedagogia Histórico cultural. A mudança em questão se dá devido aos 

resultados poucos satisfatórios que vínhamos alcançando. Nossas crianças chegavam 

ao Ensino Fundamental pouco preparadas, uma vez que o Centro não se caracterizava 

como escola, mas como ambiente assistencialista. Assim sendo, na nova concepção 

trabalharemos com os conteúdos, o objetivo é uma escola em que o processo de 

ensino-aprendizagem seja marcadamente diretivo, com professor sendo o detentor e o 

transmissor dos conhecimentos historicamente construídos que instrumentalizarão as 

crianças para um futuro social mais atuante. 

 

3.  IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
 

Esta unidade escolar é mantida pelo Poder Público Municipal e administrada pela 

Secretaria da Municipal de Educação do município de Ibiporã-PR, com base nos 

dispositivos constitucionais vigentes, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN nº 9.394/96), no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 

8.069/1990), na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) e no Referencial Curricular do Paraná, para o Ensino Fundamental, 

respeitadas as normas regimentais básicas aqui estabelecidas e, reger-se-á por este 

Regimento próprio. 
 
 

3.1  Símbolos Oficiais  

Os simbolos oficiais desta instituição de ensino são a logo da mesma, da secretarioa 

municipal de educação e de sua mantenedora a prefeitura municipal de Ibiporã. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
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3.2  Horários de Funcionamento 

 

O Centro Municipal de Educação Infantil Bárbara Machado de Oliveira funciona em 

período integral das 7h00 ás 18h00. 

 Horário das 7h00 ás 7h15 e das 17h00 ás 18h00 somente para os alunos que os 

pais comprovem por meio de declaração que trabalham nesse período.  

 Horário de entrada terá inicioapartir das 7h15 e terá tolerância até ás 7h45. 

 Horário de saída será a partir das 16h00. 

 
4 . CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
 

4.1  Estrutura Organizacional 
 

O CMEI Bárbara Machado de Oliveira possui 9 (nove) salas de aula disponíveis 

para o atendimentodas crianças da creche (0 à 3 anos) e a pré-escola (4 à 5anos). 

A previsão de utilização para o ano letivo de 2022 consiste em: 

1 (uma) sala de aula destinada para atender a turma de Berçário I;   1 (uma) 

sala de aula para atender a turma de Berçário II; 1 (uma) sala de aula para atender a 

turma de Maternal; 2 (duas) salas de aula para atender as turmas de Pré I; e 2 (duas) 

salas de aula para atender as turmas de Pré II, sendo o restante das salas utilizadas 

de acordo com a demanda do CMEI, podendo abrir novas turmas de acordo com a 

lista de espera da Secretaria Municipal de Educação. 

 
4.2  Ofertas de Ensino 

 

As idades de ingresso nas turmas são atualizadas anualmente por meio de 

Instruções Normativas emitidas pela Secretaria Municipal de Educação. As turmas são 

constituídas levando em conta a data base de 31 de março para a formação das 

mesmas, para o ano letivo de dois mil e vinte e dois, considera-se: 

 

 Berçário I: mínimo de 04 (quatro) meses completos no ato da matrícula ou 

nascidas após 01/04/2020; 

 Berçário II: crianças nascidas entre 01/04/2019 a 31/03/2020. 
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 Maternal: crianças nascidas entre 01/04/2018 a 31/03/2019. 

 Pré I: crianças nascidas entre 01/04/2017 a 31/03/2018. 

 Pré II: crianças nascidas entre 01/04/2016 a 31/03/2017. 

 1º ano: completar 06 (seis) anos até 31/03/2022. 

 
A instrução Normativa n°12/2021,emitida pela Secretaria Municipalde Educação, 

que dispõe os procedimentos para o ano letivo de 2022, prevê no Art. 2º, que na 

Educação Infantil, o limite de matrículas para a formação de turmas obedecerá a 

proporção alunos/professores descrita a seguir: 

 

ORGANIZAÇÃO ALUNOS EDUCADOR AUXILIAR DESALA 

BerçárioI Até 08 01 - 

09 a15 01 01 

BerçárioII Até 10 01 - 

11 a20 01 01 

Maternal Até 23 01 - 

Pré I Até 25 01 - 

Pré II Até 25 01 - 

 
 
5.  ANÁLISE DA REALIDADE ESCOLAR. 

 

Em pesquisa realizada via Google Forms, obtivemos a participação da 

comunidade escolar, aproximadamente cem famílias. Foi possível observar que a 

maioria das famílias possui ensino médio completo, residência alugada, compostas por 

até quatro membros, renda mensal de um até três salários-mínimos, acesso à internet, 

não tem acesso a beneficios assitenciais e uma minoria possui plano de saúde privado. 
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6. ESTRUTURA PEDAGÓGICA 

 

O CMEI Profª Bárbara Machado de Oliveira desenvolverá o trabalho 

pedagógico pautado nos pressupostos da teoria histórico-cultural, cujos princípios 

teóricos tem como fundamento o desenvolvimento humano, com enfoque no aspecto 

cultural desse processo, no qual as relações humanas são consideradas primordiais 

ao desenvolvimento do homem. 

Consequentemente prioriza-se um ambiente com oportunidades para que as 

crianças possam vivenciar experiências individuais e coletivas para que, através da 

interação com o outro, descubram novos desafios e caminhem para novas 

aprendizagens. 

Para Vygotsky (1989) as características tipicamente humanas não estão 

presentes desde o nascimento dos indivíduos, nem são resultado do meio externo. 

Essas características resultam da interação dialética do homem e seu meio 

sociocultural. Ao mesmo tempo em que o ser humano modifica o meio para 

satisfazer suas necessidades, modifica-se a si mesmo. 

Na perspectiva histórico-cultural compreende-se que o desenvolvimento 

humano é um processo que se dá sob o aspecto biológico e cultural. As funções 

psicológicas humanas se originam nas relações do indivíduo e seu contexto cultural 

e social. 
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O desenvolvimento mental humano não é dado a priori, não é imutável e 

universal, não é passivo, nem tampouco independente do desenvolvimento histórico 

e das formas sociais da vida humana. 

De acordo com Rego (1995), a cultura é parte constitutiva da natureza 

humana, já que sua característica psicológica se dá através da internalização dos 

modos historicamente determinados e culturalmente organizados de operar com 

informações, produzidas por uma determinada sociedade. 

As relações com a cultura, o mundo que o cerca, os instrumentos e signos 

que vão sendo internalizados, são condições essenciais para a promoção do 

desenvolvimento; assim, “[...] a relação de aprendizagem e desenvolvimento ganha 

uma nova perspectiva [...]”; pois a aprendizagem possibilita o desenvolvimento e não 

o contrário (MELLO, 1999, p.4). 

Para que a aprendizagem seja significativa, e mantenha a plasticidade 

cerebral, a concepção de Vygotsky e seus seguidores tais como Luria e Leontiev, 

ressalta a mediação, um processo de intervenção de um ou mais elementos 

intermediário nas relações que os homens estabelecem; “[...] é na sua, relação com 

os objetos socialmente criados e com os outros homens presentes ou passados [...] 

que o homem se humaniza”; sem desconsiderar a herança biológica, porém ela não 

é fator determinante, não está ligada diretamente ao desenvolvimento psíquico, e na 

relação com novos elementos de mediação que vai tornando suas funções psíquicas 

cada vez mais complexas e superiores (MELLO, 1999, p.5). 

O autor aborda a mediação presente em toda atividade humana. Os 

instrumentos técnicos e os sistemas de signos, construídos historicamente, fazem a 

mediação dos seres humanos entre si e deles com o mundo. 

Ao se apropriar de um instrumento, ou seja, um elemento interposto entre o 

homem e seu objeto de trabalho, um machado, por exemplo, fazendo uso social 

para o qual o mesmo foi criado, o processo de construção do conhecimento se torna 

ativo. 

Ao utilizar os signos, que são instrumentos de atividade psicológica, como 

por exemplo, o desenho de uma árvore, o homem internaliza reorganizando as 

estruturas em mais complexas, e assim vai se desenvolvendo, passando do 
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concreto, do real para as representações mentais (OLIVEIRA, 1997). Entre os 

signos que medeiam às relações humanas, a linguagem se destaca, pois representa 

um marco no desenvolvimento do homem. 

Segundo Vygotsky (1984, p.31 

A capacitação especificamente humana para a linguagem habilita as 
crianças a providenciarem instrumentos auxiliares na solução de 
tarefas difíceis, a superarem a ação impulsiva, a planejarem a 
solução para um problema antes de sua execução e a controlarem 
seu próprio comportamento. Signos e palavras constituem para as 
crianças, primeiro e acima de tudo, um meio de contato social com 
outras pessoas. As funções cognitivas e comunicativas da linguagem 
tornam-se, então, a base de uma forma nova e superior de atividade 
nas crianças, distinguindo-as dos animais. 

 

Para que a aprendizagem e consequentemente o desenvolvimento ocorra, é 

necessário que haja condições dos homens, em especial das crianças, 

desenvolverem suas aptidões. O contato com os instrumentos, signos, pessoas de 

idades e culturas diferentes, um ambiente acolhedor, porém que promova desafios 

constantes, com situações que promovam o aprendizado é condição necessária 

para o desenvolvimento infantil. 

Desta forma, o “bom ensino” é aquele que valoriza o que a criança já traz 

consigo de casa, ajuda nos avanços do que ela já conhece, e promove ao mesmo 

tempo situações desafiadoras para auxiliar as mesmas no que ainda não sabe, ou 

ainda não é capaz de fazer sozinha (MELLO, 2007). 

Nessa perspectiva o “bom ensino” é aquele que se adianta ao desenvolvimento, ou seja, aquilo 

que já está consolidado. Neste contexto o educador tem papel fundamental; é preciso que 

esteja claro a complexidade de sua função, pois na escola ele, enquanto um sujeito mais 

experiente será o principal mediador da criança com o mundo misterioso a ser desvendado; 

principal, mas não único, uma vez que as interações que faz com outros educadores informais, 

como os familiares, colegas de rua, da escola, de faixas etárias diferentes, as pessoas no 

geral, também promovem a aprendizagem. 

O professor / educador deve agir, considerando o que faz sentido para os 

alunos, desta forma às atividades devem ser planejadas, com o objetivo de serem 

significativas; de modo que, a atividade responda a um motivo, necessidade ou 

interesse da criança, envolvendo as crianças no processo de planejar, seja direta ou 



         CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BÁRBARA  

MACHADO DE OLIVEIRA 
           Endereço: Apucarana, nº 320 – Jardim San Rafael  

CEP:86.200-000 Ibiporã–Paraná  
cmei-barbaramachado@ibipora.pr.gov.br 

Telefone:(43)3178-0282 
 

 

 

14 

indiretamente. 

Nesse sentido, Mello (1999, p.7), pontua que: 

A atividade que faz sentido para a criança é, então, a chave através 
da qual a criança entra em contato com o mundo, aprende a usar os 
objetos que os homens foram criando ao longo da historia - os 
instrumentos, a linguagem, os costumes, as técnicas, os objetos 
materiais e não materiais, tais como a filosofia, a dança, o teatro - e é 
isso que garante o nascimento de aptidões, capacidades, habilidades 
em cada um de nós. 

 

Deste modo, a proposta do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Barbara 

Machado de Oliveira  possui um agir pedagógico criativo e flexível, atendendo a 

individualidade e ao coletivo, construindo o eixo organizador da aquisição do 

conhecimento, a fim de que as crianças avancem em suas aprendizagens, 

oportunizando-lhes vivências e situações de trocas, promovendo a apropriação de 

aprendizagens significativas pelas crianças, onde estas possam estabelecer 

relações entre os novos conhecimentos com os que já possuem. 

 
 

7.  FORMAS DE INGRESSO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
 

       A matrícula e rematrícula é o ato formal que vincula o estudante a este 

estabelecimento de ensino, conferindo-lhe a condição de participante do corpo discente.  

       A matrícula nesta instituição será efetuada pelo pai ou responsável legal por meio 

de requerimento, mediante comprovação de escolaridade anterior, observadas as 

diretrizes para atendimento da demanda escolar e os seguintes critérios.  

     Para o ingresso na educação infantil, nas turmas de berçário I, Berçário II Maternal, 

será respeitada a lista de espera concentrada na Secretaria Municipal de Educação.  

I – Por ingresso, na Educação Infantil, com base apenas na idade;  

No ato da primeira matrícula, o pai ou responsável legal ou o próprio estudante (se maior 

de 18 anos de idade) deverá apresentar obrigatoriamente, a seguinte documentação:  

I – Cópia da Certidão de Nascimento;  

II – Cópia do Cartão de vacina atualizado com identificação da criança (para estudantes 

com idade entre 0 e 12 anos);  

III – Cópia de comprovante de residência atualizado;  
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IV –Cópia do documento de identidade (RG) do Pai ou do responsável legal;  

V – Cópia do documento de identidade (RG) da Mãe ou da responsável legal;  

VI – Cópia do cartão do beneficio Bolsa família (se for beneficiário);  

VII –Cópia cartão SUS.  

       A matrícula ou rematrícula anual do estudante obedecerá às normas, diretrizes e 

cronograma estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação de Ibiporã.  

I – Anualmente a equipe gestora divulgará na comunidade escolar as normas e regras 

para a matrícula ou rematrícula do estudante.  

II – A matrícula ou rematrícula de estudantes será realizada presencialmente; 

 

8.  RECURSOS FÍSICOS 
 

O Centro Municipal de Educação Infantil Bárbara Machado de  Oliveira, referente aos 
recursos físicos, conta com: 

 
METRAGEM DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS 

10,72 Direção: med 1 sala capacidade 2 pessoas 

matendo o distanciamento. 

 

8,42 Coordenação  

20,9  Área de serviço 
 

 

3,18 Banheiro de professores  

22,50 Refeitório  

 

 

4,44 Deposito de alimentos:   

9,50 Cozinha.  

4,87 
 

Deposito de material de limpeza  

4,18 Banheiro dos fundos 
 

 

9,32 Lavanderia  

75,47 Jardim  

46,53 Pátio de grama:  

40,18 Solário:  

84,24 Parque:  
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23,51 Corredor:   

60,58 Pátio 3:  
 

 

46,56 Patio 2:   

128 mts Pátio grande 1:   

15,6) Banheiro de meninos 4 sanitarios  

13,52 Banheiro de meninas4 sanitarios.  

26,79 Pré II “B”:   

26,08 Pré II “A”:   

26,55 Pré I”B”:   

25.15 Pré I “A” :   

 38,86 Maternal “A”:   

34,22   Berçário I:   

39;69 Maternal “B”:   

6,80 Láctario: capacidade 1 pessoas.  

9,30 Banheiro dos berçarios:  

33,40 Berçário II:   

 

9.  REGIME INTERNO 

Este Centro Municipal de Educação Infantil acolhe estudantes de diferentes idades, 

níveis de desenvolvimento psicossocial e estratos sociais.  

Todo estudante desta escola tem direito a:  

 Educação pública gratuita e de qualidade:  

 Acesso à educação gratuita e de qualidade, desde a Educação Infantil ao Ensino 

Fundamental;  

 Alunos com deficiência, que requeiram atenção especial, têm direito a recebê-la 

na forma adequada às suas necessidades e igualmente gratuita;  

 Receber educação nesta escola que deverá estar limpa e segura.  

 Usufruir de ambiente de aprendizagem apropriado e incentivador, livre de 

discriminação, constrangimentos ou intolerância; 
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 Receber atenção e respeito de colegas, professores, funcionários e colaboradores 

da escola, independentemente de idade, sexo, raça, cor, credo, religião, origem social, 

nacionalidade, deficiências, estado civil, orientação sexual ou crenças políticas;  

 Receber informações sobre as aulas, programas disponíveis na escola e 

oportunidades de participar em projetos especiais;  

 Receber Parecer e demais informações sobre seu progresso educativo, bem 

como participar de avaliações periódicas, de maneira informal ou por instrumentos 

oficiais de avaliação de rendimento;  

 Ser notificado, com a devida antecedência, sobre a possibilidade de ser 

encaminhado para programa de recuperação, em razão do aproveitamento escolar;  

 Ser notificado sobre a possibilidade de recorrer em caso de reprovação escolar;  

 Ter garantida a confidencialidade das informações de caráter pessoal ou 

acadêmicas registradas e armazenadas pelo sistema escolar, salvo em casos de risco 

ao ambiente escolar ou em atendimento a requerimento de órgãos oficiais competentes.  

 Liberdade individual e de expressão:  

 Organizar, promover e participação dos alunos no ambiente escolar;  

 Participar da publicação de jornais ou boletins informativos escolares, desde que 

produzidos com responsabilidade e métodos jornalísticos, que reflitam a vida na escola 

ou expressem preocupações e pontos de vista dos alunos;  

 Decidir sobre as vestimentas pessoais que portará, assim como sobre distintivos 

ou adereços de uso estritamente pessoal, exceto nos casos em que sua apresentação 

represente perigo a si ou aos demais, ou quando divulgar ideias racistas, 

preconceituosas, difamatórias, obscenas ou cuja circulação perturbe o ambiente escolar;  

 Ter assegurados o ingresso e a posse de materiais de uso pessoal na escola, 

exceto nos casos em que representem perigo para si ou para os outros, ou que 

perturbem o ambiente escolar.  

 Tratamento justo e cordial:  

 Todo estudante desta escola será tratado de forma justa e cordial por todos os 

integrantes da comunidade escolar, sendo assegurado a ele:  

 Ser informado pela direção da escola sobre as condutas consideradas 

apropriadas e quais as que podem resultar em sanções disciplinares, para que tome 
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ciência das possíveis consequências de suas atitudes em seu rendimento escolar e no 

exercício dos direitos previstos neste Regimento Escolar;  

 Ser informado sobre procedimentos para recorrer de decisões administrativas da 

direção da escola sobre seus direitos e responsabilidades, em conformidade com o 

estabelecido neste documento e com a legislação pertinente;  

Todo estudante desta unidade escolar tem os seguintes deveres e 

responsabilidades: 

 Frequentar a escola regular e pontualmente, realizando os esforços necessários 

para progredir nas diversas áreas de sua educação;  

  Estar preparado para as aulas e manter adequadamente livros e demais 

materiais escolares de uso pessoal ou comum coletivo;  

 Observar as disposições vigentes sobre entrada e saída das classes e demais 

dependências da escola;  

 Ser respeitoso e cortês para com colegas, diretores, professores, funcionários e 

colaboradores da escola, independentemente de idade, sexo, raça, cor, credo, religião, 

origem social, nacionalidade, condição física ou emocional, deficiências, estado civil, 

orientação sexual ou crenças políticas;  

 Contribuir para a criação e manutenção de um ambiente de aprendizagem 

colaborativo e seguro, que garanta o direito de todos os alunos de estudar e aprender;  

 Abster-se de condutas que neguem, ameacem ou de alguma forma interfiram 

negativamente no livre exercício dos direitos dos membros da comunidade escolar;  

 Respeitar e cuidar dos prédios, equipamentos e símbolos escolares, ajudando a 

preservá-los e respeitando a propriedade alheia, pública ou privada;  

 Compartilhar com a direção da escola informações sobre questões que possam 

colocar em risco a saúde, a segurança e o bem-estar da comunidade escolar;  

 Utilizar meios pacíficos na resolução de conflitos;  

 Reunir-se sempre de maneira pacífica e respeitando a decisão dos alunos que 

não desejem participar da reunião;  

 Ajudar a manter o ambiente escolar livre de bebidas alcoólicas, drogas lícitas e 

ilícitas, substâncias tóxicas e armas;  
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 Manter pais ou responsáveis legais informados sobre os assuntos escolares, 

sobretudo sobre o progresso nos estudos, os eventos sociais e educativos previstos ou 

em andamento, e assegurar que recebam as comunicações a eles encaminhadas pela 

equipe escolar, devolvendo-as à direção em tempo hábil e com a devida ciência, sempre 

que for o caso. 

 

10. FUNDAMENTOS POLÍTICOS, TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

DCNEI (BRASIL, 2009), os princípios que norteiam a prática pedagógica são: Éticos, 

Políticos e Estéticos. 

Os Princípios Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 

respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 

singularidades. 

Princípios Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do 

respeito à ordem democrática. 

Princípios Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de 

expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. 

Nas práticas pedagógicas desenvolvidas no CMEI Bárbara Machado de Oliveira os 

princípios serão aplicados das seguintes maneiras: 

Nos Princípios Éticos serão trabalhados os valores através dos saberes e 

conhecimentos e interação e socialização com o próximo, em que serão abordados, de 

forma lúdica, a cidadania, os valores, e o respeito, contemplando uma saudável 

convivência em grupo. 

Os Princípios Políticos serão desenvolvidas através de brincadeiras livres e 

orientadas, no qual o aluno terá liberdade de escolha sobre o que pretende e como 

pretende realizar a atividade/brincadeira. A fim de desenvolver a autonomia e criticidade 

dos alunos, os mesmos terão voz nas discussões, tanto para opiniões, como para 

críticas em relação à construção das regras, discussão de direitos e deveres, tanto 

dentro, quanto fora do ambiente escolar. 

Em relação aos Princípios Estéticos vale ressaltar que a Instituição de Ensino parte 
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da realidade singular dos alunos, incentivando sempre suas ideias e expressões 

subjetivas, porém, não dispensa a sistematicidade de um Sistema de Ensino organizado 

por meio do material apostilado, pensado e planejado para o desenvolvimento 

pedagógico. 

O incentivo a criação é sempre presente, fazendo com que os princípios estéticos 

estejam em evidência, proporcionando uma originalidade, descoberta e invenção, 

desenvolvendo o gosto pelo processo de criação. 

De acordo com o Referencial Curricular do Paraná – RCPR (PARANÁ, 2018), em 

consonância com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2020), os seis 

direitos de aprendizagem: brincar, conviver, expressar, conhecer-se, explorar e participar 

devem estar relacionados com os três princípios acima, contidos na Resolução nº 

05/2009 (DCNEIs). 

11. CURRÍCULO E GESTÃO NA INSTITUIÇÃO ESCOLAR  

 

11.1  O papel da escola e os sujeitos da educação 

       Levar os alunos a adquirir os instrumentos que possibilitam o acesso ao saber 

elaborado (a ciencia) bem como os rudimentos deste saber. 

       A educação escolar, neste estabelecimento, tem um compromisso com a 

formação e o desenvolvimento humano integral dos estudantes, em suas dimensões 

intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. 

       Integrar o sujeito à sociedade, a fim de desenvolver sua consciência coletiva, 

respeito e compreensão da diversidade encontrada na sociedade; 

Considerar o sujeito em sua totalidade, a fim de proporcionar um pleno 

desenvolvimento, de acordo com suas particularidades pessoais; 

Proporcionar, mediante projetos, a participação dos sujeitos, e desenvolvimento de 

uma consciência social, a fim de alcançar com êxito a formação de um cidadão crítico e 

participativo no meio social. 

11.2   A Estrutura Disciplinar e a Integração Curricular 
 

O CMEI Barbara Machado de Oliveira  desenvolverá o trabalho pedagógico 

pautado nos pressupostos da teoria histórico-cultural, no qual será trabalhado em cada 
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turma os Campos de Experiências e Saberes e Conhecimentos pertinentes a cada faixa 

etária. 

Vale ressaltar que o trabalho pedagógico desenvolvido incentivará as diferentes 

formas de expressões, não dispensando a sistematicidade de um Sistema de Ensino, 

organizado por meio do material apostilado, pensado e planejado para o 

desenvolvimento pedagógico. 

A Grade Curricular do Centro Municipal de Educação Infantil Barbara Machado 

de Oliveira será desenvolvida a partir do documento norteador oficial da Secretaria 

Municipal de Educação, elaborado em conjunto com os profissionais da educação, 

atuantes no Município. 

     Este documento norteador oficial está em consonância com a Base Nacional 

Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017), Referencial Curricular do Paraná – RCPR 

(1998) e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI (BRASIL, 

2009). 

     Sendo assim, a grade curricular orientará quais serão os saberes e 

conhecimentos em cada turma de acordo com cada faixa etária, seguindo os 5 (cinco) 

campos de experiências:  

1) O eu, o outro e o nós;  

2) Corpo, gestos e movimentos; 

3) Traços, sons, cores e formas,  

4) Escuta, fala, pensamento e imaginação  

5) Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

      A grade curricular norteadora estará em anexo neste documento. 

 
 ROTINA SEMANAL 
A rotina é permeada por tempos de espera e atividade de transição, bem como 

horários específicos à cada turma (faixa etária). 

Vale ressaltar que a rotina é flexível, podendo ser alterada de acordo com a 

realidade de atendimento, dentro da própria Instituição de Ensino. 

BERÇÁRIO I 

HORÁRIOS AÇÕES 

07h30 Entrada 

08h Café da manhã 
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08h30 Atividade pedagógica 

10h15 Almoço 

11h às 13h Sono 

13h30 Café da tarde 

13h50 Atividade Pedagógica  

14h Banho / Troca 

16h Saída 

 
BERÇÁRIO II 

HORÁRIOS AÇÕES 

07h30 Entrada 

08h Café da manhã 

08h30 Atividade pedagógica 

10h15 Almoço 

11h às 13h Sono 

14h00 Café da tarde 

14h20 Atividade pedagógica 

16h Saída 

  

MATERNAL 

HORÁRIOS AÇÕES 

07h30 Entrada 

08h Café da manhã 

08h30 Atividade pedagógica 

10h30 Almoço 

11h às 13h Sono 

13h Café da tarde 

14h00 Atividade pedagógica 

16h Saída 

 
PRÉ I 

HORÁRIOS AÇÕES 

07h30 Entrada 

08h Café da manhã 

08h30 Atividade pedagógica 

10h30 Almoço 

11h às 13h Sono 

13h30 Café da tarde 

14h00 Atividade pedagógica 

17h Saída 

 
PRÉ II 

HORÁRIOS AÇÕES 

07h30 Entrada 
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08h Café da manhã 

08h30 Atividade pedagógica 

10h30 Almoço 

11h às 13h Sono 

13h00 Café da tarde 

14h00 Atividade pedagógica 

17h Saída 

 
 

11.3   Articular a Educação Infantil com o Ensino Fundamental: 

Articular a Educação Infantil com o Ensino Fundamental significa conhecer as 

características cognitivas das crianças de 0 a 6 anos, no sentido de que não haja uma 

antecipação de rotinas e procedimentos comuns às classes de Ensino Fundamental. Por 

exemplo, compreende-se que a alfabetização não é objetivo maior da Educação Infantil, 

mas que neste contexto está presente o jogo, a brincadeira, assim como, o prazer pela 

leitura, a exploração de materiais impressos e a participação em situações em que há o 

uso da escrita. 

O trabalho pedagógico desenvolvido no Centro Municipal de Educação Infantil 

Barbara Machado de Oliveira deve contemplar o caráter lúdico e prazeroso das 

atividades e o amplo atendimento as reais necessidades das crianças, através de ações 

planejadas. Os processos de socialização e constituição de identidades singulares são 

imprescindíveis para que as crianças possam relacionar-se gradualmente com 

ambientes distintos da família. 

Conforme o artigo 29 da L.D.B. 9394/96. A saída da criança da Educação 

Infantil e o seu ingresso no Ensino Fundamental constitui um marco significativo 

para sua vida e a de suas famílias, impingindo-lhes ansiedade e insegurança. Visando 

facilitar a adaptação da criança no Ensino Fundamental, é possível que a instituição de 

Educação Infantil se organize a fim de garantir o desenvolvimento da socialização e da 

autonomia das crianças. 

Nesse sentido, o Centro Municipal de Educação Infantil Barbara Machado de 

Oliveira privilegia o trabalho em grupos, estimulando as trocas entre as crianças, 

assim como o respeito às diferenças. Esses aspectos são trabalhados a partir de 

propostas como, por exemplo, construção coletiva de cartazes, textos, maquetes e 

jogos e brincadeiras onde as crianças interajam entre si. 
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A autonomia é outro aspecto amplamente trabalhado na Instituição de 

Ensino, por meio da estimulação da progressiva independência das crianças na 

realização das mais diversas ações, como por exemplo, os cuidados com a própria 

higiene, organização e preservação do espaço físico, direitos e deveres, regras de 

convivência e a tomada de decisões. 

A articulação da Educação Infantil com o Ensino Fundamental é um trabalho 

desenvolvido a partir do respeito às peculiaridades da faixa etária de zero a cinco 

anos, visando o desenvolvimento das habilidades básicas das crianças, contribuindo 

assim com sua adaptação no Ensino Fundamental. 

 

12.   A QUESTÃO DO CONHECIMENTO NO ÂMBITO DA INCLUSÃO 

12.1   Educação Inclusiva 
 

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de 

forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades 

físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e 

necessidades de aprendizagem. 

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade 

assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de 

toda forma de violência, negligência e discriminação. 

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, 

incentivar, acompanhar e avaliar: 

I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o 

aprendizado ao longo de toda a vida; 

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, 

permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos 

de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena; 

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, 

assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características 

dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições 

de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia; 



         CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BÁRBARA  

MACHADO DE OLIVEIRA 
           Endereço: Apucarana, nº 320 – Jardim San Rafael  

CEP:86.200-000 Ibiporã–Paraná  
cmei-barbaramachado@ibipora.pr.gov.br 

Telefone:(43)3178-0282 
 

 

 

25 

IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade 

escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em 

escolas inclusivas; 

V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o 

desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o 

acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino; 

VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas 

pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia 

assistiva; 

VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento 

educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de 

disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva; 

VIII - participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas 

instâncias de atuação da comunidade escolar; 

IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos 

linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a 

criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência; 

X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e 

continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento 

educacional especializado; 

XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional 

especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de 

profissionais de apoio; 

XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia 

assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua 

autonomia e participação; 

XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade 

de oportunidades e condições com as demais pessoas; 

XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação 

profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos 

respectivos campos de conhecimento; 
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XV - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e a 

atividades recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar; 

XVI - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais 

integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades 

concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino; 

XVII - oferta de profissionais de apoio escolar; 

XVIII - articulação intersetorial na implementação de políticas públicas. 

§ 1º Às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, aplica-se 

obrigatoriamente o disposto nos incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 

XVI, XVII 

e XVIII do caput deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de 

qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento 

dessas determinações. 

§ 2º Na disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras a que se refere o inciso XI 

do caput deste artigo, deve-se observar o seguinte: 

I - os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação básica devem, no 

mínimo, possuir ensino médio completo e certificado de proficiência na Libras; (Vigência) 

II - os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas 

salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior, 

com habilitação, prioritariamente, em Tradução e Interpretação em Libras. 

 

13.  CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO  

 A avaliação terá dimensão formadora, com o acompanhamento do processo 

contínuo do desenvolvimento da criança e da apropriação do conhecimento, não 

apresentando caráter seletivo, pois nesta etapa de educação não acontece a 

reprovação, o ponto de chegada do processo pedagógico na perspectiva histórico- 

crítica é o retorno à Prática- Social, este é o momento em que docente e educando 

elaborarão um plano de ação a partir do conteúdo que foi trabalhado. É a previsão do 

que o aluno fará e como desempenhará por ter aprendido um determinado conteúdo. É 

o seu compromisso com a prática social, uma vez que esse método de estudo tem 

como pressuposto a articulação entre educação e sociedade. 
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A avaliação diagnóstica é uma ferramenta que traz informações sobre o quanto os 

alunos dominam determinados conhecimentos e habilidades, com o objetivo de verificar 

o que o aluno já sabe e suas necessidades. 

Após feita, é possível ter um panorama sobre as necessidades dos alunos, e a 

partir disso, estabelecer estratégias pedagógicas adequadas e trabalhar para 

desenvolvê-los.  A avaliação diagnóstica será realizada por meio de teste de escrita e 

de desenho nas turmas de Maternal, Pré I e Pré II. 

Ao inicio de cada bimestre será aplicada a avaliação disgnóstica nas turmas já 

citadas acima. 

 Portanto, o processo avaliativo será feito por meio de Parecer Pedagógico, que 

segundo Hoffmann (2000), estabelece relação teórico/prática sobre as vivências, os 

avanços, as dificuldades, oferecendo subsídios para encaminhamentos, sugestões e 

possibilidades de intervenção para pais, educadores e para o próprio aluno. 

  O Parecer Pedagógico será apresentado aos responsáveis semestralmente. Será 

agendado um dia em que os pais e familiares das crianças serão convidados a 

comparecerem na Instituição de Ensino, no qual darão ciência para arquivar junto a 

documentação escolar da criança. 

   Uma vez por semestre ocorre a socialização do instrumento avaliativo, o Parecer 

Pedagógico é uma avaliação, uma espécie de diagnóstico no qual o professor analisa o 

desenvolvimento do aluno levando em consideração diferentes áreas do conhecimento. 

    A partir dele, reconhece as potencialidades e, também, as necessidades da 

criança sugerindo estratégias para seu pleno progresso juntamente com os 

responsáveis, ressaltando que em casos específicos de dificuldades de aprendizagem, 

os responsáveis são chamados no decorrer do ano, afim de acompanhar o 

desenvolvimento da criança. O documento tem caráter obrigatório sendo aplicado em 

todas as faixas etárias da EducaçãoInfantil. 

 

14.  PLANO DE AVALIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
 

 A avaliação do trabalho da Instituição de Ensino ocorre em vários 

momentos. Cotidianamente, onde a diretora e coordenadora acompanha o trabalho 
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pedagógico de cada educador (a), sugerindo e orientando suas práticas pedagógicas. 

  Na observação dos educadores às manifestações das crianças em relação às 

metodologias utilizadas e trabalhos oferecidos e vivenciados. Nas reuniões de pais, 

onde a unidade recebe feedback e sugestões do trabalho que vem desenvolvendo. Nas 

práticas pedagógicas, onde há momentos de reflexão da prática educativa, discussões 

de experiências, análise teórico-metodológica. Os problemas e dificuldades encontrados 

são resolvidos através de leitura de textos e consequente tomada de decisões. 

 Através destas reflexões, durante todo o ano, busca-se discutir, analisar e 

reestruturar algumas ações metodológicas e de rotina da unidade. A partir dessas 

sugestões e mudanças, permanece aberta a realimentação desse Projeto Político 

Pedagógico, de forma democrática, com toda a equipe pedagógica, administrativa, 

demais funcionários e a comunidade. 

 

15.  PROPOSIÇÃO DE AÇÕES – METAS 
15.1  Elevar o Desempenho Acadêmico dos Estudantes. 
 

Na educação infantil o educar deve acontecer de forma integrada nas 

diferentes situações de interação, seja ela nas brincadeiras ou nas situações 

pedagógicas intencionais ou durante os cuidados com as crianças orientados pelos 

adultos de maneira a acolher e garantir a segurança e as potencialidades, 

cognitivas, afetivas, emocionais, culturais, estéticas e sociais; alimentando a 

curiosidade, a ludicidade, o sonho e a expressividade infantil. 

Nessa proposta o Centro Municipal de Educação Infantil Bárbara Machado 

de Oliveira  exerce uma formação fundamental para os alunos, no qual o cuidar e 

educar estão sempre juntos, apresentando acolhimento e carinho, por parte dos 

profissionais que ali estão inseridos, sem desconsiderar a parte pedagógica. 

Portanto, cuidar e educar nada mais que responsabilizar-se e ajudar na 

promoção da autonomia e formação integral do individuo. É necessário cuidar para 

educar. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(BRASIL, 2009), o cuidar deve ser indissociável do processo educativo. 

A concepção do trabalho pedagógico no Centro Municipal de Educação 
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Infantil Barbara Machado de Oliveira  está centrada na tarefa de cuidar e educar 

partindo da parceria com as famílias e das experiências das crianças, considerando 

a apropriação de novos conhecimentos, considerando o que a criança já sabe e o 

que pode vir a aprender, possibilitando experiências com as coisas que as cercam; 

domínio do espaço e do tempo, de maneira que possam tomar consciência de si e 

dos outros, visando desenvolver sua individualidade e relação com o meio social. 

 

 
16.  APRIMORAR A REDE DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO A TODA A 

COMUNIDADE ESCOLAR 

As famílias estarão sempre em diálogo com A instituição de 

Ensino,expressando seus anseios quanto à formação de seus filhos e o que esperam 

daescola. Essa efetiva participação da família propõe a consolidação da realização 

deuma gestão democrática, o que torna possível um trabalho conjunto e uma 

concretainteraçãofamília-escola. 

As decisões tomadas na instituição serão realizadas em contato com a família, 

que por sua vez, têm forte influência no processo pedagógico.Essa participação ocorre 

de forma direta, em reuniões, conselhos, entre outros, ou de forma indireta, mediante 

caixa de sugestões, bilhetese / ou comunicados escritos. 

MARCHESI (2004) nos diz que a educação não é uma tarefa que a escola 

possa realizar sozinha sem a cooperação de outras instituições e, a nosso ver, a família 

é a instituição que mais perto se encontra da escola. Sendo assim se levarmos em 

consideração que Família e Escola buscam atingir os mesmos objetivos, devem elas 

comungar os mesmos ideais para que possam vir a superar dificuldades e conflitos que 

diariamente angustiam os profissionais da escola e também os próprios alunos e suas 

famílias. 

Considerando que a sintonia entre a escola e a família torna-se um elemento 

facilitador para que a vida escolar seja vivenciada com tranquilidade, a instituição 

propicia situações que envolvem a participação efetiva da família viabilizando sua 

parceria com a instituição, sendo elas: 

 

 APM: A Associação de Pais e Mestres – APM é uma associação sem 
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finslucrativos que representa os interesses comuns dos profissionais da Educação 

e dospais de alunos em uma escola, permitindo que famílias e escola mantenham 

diálogocontínuo e promove, de maneira democrática, a integração entre a 

comunidade e aInstituição de Ensino. Tem sua natureza jurídica de direito 

privado, sem caráterpartidário, religioso,racial, não sendo remunerados seus 

dirigentes e Conselheiros.É subordinado por Estatuto próprio, aprovado e 

homologado em Assembléia Geral,convocadaespecificamenteparaessefim. 

 CONSELHO ESCOLAR: é um órgão colegiado de natureza deliberativa, 

consultiva, avaliativa e fiscalizadora sobre a organização e a realização do 

trabalhopedagógico e administrativo da Instituição de Ensino. Tem como objetivo 

estabelecerdiretrizes e critérios gerais relativos á sua organização, funcionamento 

e articulaçãocom a comunidade de forma compatível com as orientações da 

política educacionalda Secretaria Municipal de Educação, participando e 

responsabilizando-se social ecoletivamente, pela implementação de suas 

deliberações.Os representantes doConselho Escolar são escolhidos entre seus 

pares, mediante processo eletivo, decada segmento escolar, garantindo-se a 

representatividade paritária. O Conselho Escolar é regido por Estatuto próprio, 

aprovadopor 2/3 (dois terços) de seus integrantes. 

 PARTICIPAÇÃO EFETIVA:O CMEI prioriza a interação, a participação e 

oenvolvimento da família por meio de projetos. Desta forma, o bom andamento 

destes projetos se dá com a participação efetiva da família, que presentes na 

instituição se envolvem em atividades juntamente com as crianças e professores 

ou através doenvio de pesquisas e materiais. Com isso, essas ocasiões culminam 

em momentos de trocas de experiências (eventos, festas, apresentações, 

oficinas, palestras, culminância, entreoutros), conforme calendário escolar. 

 
17. QUALIFICAR A ORGANIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E  OBSERVAÇÃO DO  

PATRIMÔNIO ESCOLAR E HUMANO 
 

I. EQUIPE  PEDAGÓGICA  E  ADMINISTRATIVA: 
 

N° NOME/MATRÍCULA/E-MAIL FUNÇÃO PERÍODO FORMAÇÃO 
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1 ROSEMARI HENRIQUE 
SANTOS  
(Matricula 41331) 
rosemarienrica@gmail.com  

 
Diretora 

 

INTEGRAL 

40h 

 
1 GRADUAÇÃO + 1 
ESPECIALIZAÇÃO 
 

2 FERNANDA AZORLI 
RIEBEIRO 
(Matricula 39761) 
ferf975@gmail.com 

 
Coordenadora 

Pedagógica 

 

INTEGRAL 

40h 

 
1 GRADUAÇÃO. 

 

II. EQUIPE DOCENTE 
 

N° NOME / MATRÍCULA /E-MAIL FUNÇÃO PERÍODO FORMAÇÃO 

 
3 

 

AMANDA TRINDADE DA SILVA 

(Matricula 44991 ) 
amandatrindadeleonel@gmail.c
om  

EducadoraI
nfantil 

(Regente 
BI) 

INTEGRAL 
40h 

 
 

1 GRADUAÇÃO 

 
4 

  

DEIZE REGINA HORVATICH 
PEREIRA 

(Matricula 42741 ) 
deize_felix.2009@hotmail.com  

EducadoraI
nfantil(Auxili

ar 
B I) 

INTEGRAL 
40h 

 
1 GRADUAÇÃO 

 

 
5 

 
, 

MICHELLI DE MELLO DAINEIS 

(Matricula  41481 ) 
mdaineis@hotmail.com  

Educadora 
Infantil 

(Regente B 
II) 

INTEGRAL 
40h 

 
1 GRADUAÇÃO 

 

 
6 

 

TAMIRES JUSTINO FREITAS  

(Matricula 41011) 
tamiresfreitas07@gmail.com 

Educadora 
Infantil 

(Auxiliar 
BII) 

INTEGRAL 
40h 

 
1 GRADUAÇÃO 

 

 
7 

 

BRUNA RIBEIRO DE OLIVEIRA  

(Matricula 41041 ) 

bubruoliveira@gmail.com 

Educadora 
Infantil 

(Regente 
Maternal) 

INTEGRAL 
40h 

 
NÍVEL MÉDIO 

 
8 

] 

ELAINE VILAS BOAS DA SILVA  

(Matricula 36101) 
elainevb2016@gmail.com  

Educadora 
Infantil 

(Regente 
Pré I “A”) 

INTEGRAL 
40h 

 
1 GRADUAÇÃO 

 

 
9 

 

JAKELINE DE MATTOS  

(Matricula 36721) 
jack_mattos7@hotmail.com  

Educadora 
Infantil 

(Regente 
Pré I “B”) 

 
INTEGRAL 

40h 

 
1 GRADUAÇÃO 

 
10 

 

NATALINA SILVA DE ANDRADE 
LOPES  

 (Matricula 37001) 
natysal2010@hotmail.com  

Educadora 
Infantil 

(Regente 
Pré II “A”) 

 
INTEGRAL 

40h 

 

1 GRAD. + 2 
ESPECIALIZAÇÃO 

mailto:rosemarienrica@gmail.com
mailto:ferf975@gmail.com
mailto:amandatrindadeleonel@gmail.com
mailto:amandatrindadeleonel@gmail.com
mailto:deize_felix.2009@hotmail.com
mailto:mdaineis@hotmail.com
mailto:tamiresfreitas07@gmail.com
mailto:bubruoliveira@gmail.com
mailto:elainevb2016@gmail.com
mailto:jack_mattos7@hotmail.com
mailto:natysal2010@hotmail.com
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11 

 

ORLANDA TAYANA EDUARDO 
SABINO DE SOUZA  

(Matrícula 39891) 
orsabino@gmail.com  

Educadora 
Infantil 

(Regente 
Pré II “B”) 

 
INTEGRAL 

40h 

 
1 GRADUAÇÃO + 
ESPECIALIZAÇÃO 

 

 
12 

 

PRISCILLA AMANDA BRAZ  

(Matricula 39781) 

prihamanda@gmail.com  

Educadora 
Infantil 

Projeto de 
Leitura 

 
INTEGRAL 

40h 

1 GRADUAÇÃO + 2 
ESPECIALIZAÇÃO 

 
13 

 

 

MARA APARECIDA MACRI 

(Matricula 45851) 
maramacriap@gmail.com  

Educadora 
Infantil 

Projeto de 
Leitura 

 
INTEGRAL 

40h 

 
NIVEL MÉDIO 

 
 

III. EQUIPE OPERACIONAL 
 
 

N° NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

12  DIRCE CARDOSO DOS SANTOS 
(Matrícula:21191) 

Zeladora 
INTEGRAL 

40h 

 

13  Cozinheira  

14  AuxiliardeCozinha  

15  Lactarista  

16  Zelador  

17  Zelador  

18  Zelador  

        

 
18. AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO E O DESEMPENHO NA UTILIZAÇÃO DE 

RECURSOS TECNOLÓGICOS NAS TAREFAS ORGANIZATIVAS DOCENTES E 
DISCENTES 

 
O Centro Municipal de Educação Infantil Bárbara Machado de Oliveira 

recebe capacitações/ formações continuadas (presencial e online) ofertadas pela 

Secretaria Municipal de Educação, em horário convencional de trabalho, sendo 

consideradas como hora atividade do educador, pois conforme prevê o § 2º da Lei 

n° 12.056 “[...] a formação continuada e a capacitação dos profissionais de 

magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação a distância” 

(BRASIL, 2009). 

mailto:orsabino@gmail.com
mailto:prihamanda@gmail.com
mailto:maramacriap@gmail.com
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As capacitações/ formações continuadas ofertadas são direcionadas à todos 

os profissionais que atuam na Rede Municipal de Ensino de Ibiporã, sendo 

contabilizado as horas participantes à Avaliação de Desempenho de cada 

profissional. 

Portanto, além desses cursos realizados mensalmente, as Coordenadoras 

Pedagógicas são instruídas à contemplarem dentro da própria Instituição de Ensino 

momentos de estudo, pesquisa, planejamento, avaliações, leitura, estudo de textos, 

realizados durante a hora atividade, garantindo a capacitação em serviço. 

 

19.  DEMOCRATIZAÇÃO DA ESCOLA 

A gestão democrática configura-se como forma de exercitar a democracia 

participativa, prática que está prevista primeiramente na Constituição Federal (1988), na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9694/96 (BRASIL, 1996) e 

também no Plano Nacional de Educação - PNE (BRASIL, 2014). 

Dourado (2007) afirma que a gestão democrática conta com a participação “[...] a 

partir da criação de canais de efetiva participação e decisão coletiva, tendo  por norte a 

educação como um bem público (DOURADO, 2007, p.931). 

É por meio dos mecanismos de participação do Conselho Escolar, Associação de 

Pais e Mestres - APM, Conselhos de Classe e elaboração coletiva de Projeto Político 

Pedagógico que a gestão democrática se efetiva. 

Diante disso, verifica-se que a participação dos colegiados é fundamental  nos 

processos decisórios da Instituição de Ensino, trazendo contribuições valiosas, 

onde a cultura da participação é construída, sendo a gestão caracterizada pelo respeito 

às diferentes opiniões, pela crença de que o poder pode e deve ser compartilhado, de 

modo que o trabalho em equipe produza resultados positivos, sendo a liderança pautada 

no diálogo. 
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ANEXO I 
MODELO DE SUGESTÃO DE PLANO DE AÇÃO ELEMENTOS ESPECÍFICO 

                                       

 
Dimensão 

 
Frentes de Atuação 

 
Objetivo 

O que queremos 
alcançar? 

 
Meta  

Qual  resultado 
atingir? 

 
Prazo 

Em quanto tempo? 

Ações  

O que fazer para 
chegar onde 
queremos? 

Detalhamento das 
ações 

Como desenvolver 
essas ações? 

Responsável  

Quem vai 
executar? 

 
 
 
 
 
 
 
Redução de  

 
 
Alunos faltosos 

Erradicação de faltas. Zerar a evasão 
escolar . 

Até o fim do 3º 
bimestre. 

Incentivar a ida para 
a escola, juntamente 
com os pais. 

As ações serão 
desenvolvidas 
diariamente por meio 
de conscientização  
da família e 
comunidade escolar. 

 
Membros do 
Comitê de evasão 
escolar. 

Reprovaçã
o 

 
 
Defasagem de aprendizado 

Melhorar o 
desenvolvimento na 
aprendizagem da 
criança. 

Melhorar a qualidade 
de ensino e 
desenvolvimento da 
criança 

Ao fim do 2º 
semestre. 

Incentivar por meio 
de atividades extra 
classe, atividades 
lúdicas e  em sala de 
aula. 

Será desenvolvida 
diariamente de 
acordo as 
necessidades 
apresentadas pelos 
alunos. 

A  professora 
regente da turma 
juntamente com a 
coordenação 
pedagógica.  

 
 
 
 
 
 
 
Redução 
do  

Melhorar o contato com 
responsáveis.  

Ter escola e família 
bem conectadas para 
o melhor 
desenvolvimento dos 
alunos. 

Ter escola e família 
bem conectadas para 
o melhor 
desenvolvimento dos 
alunos. 

Diariamente Utilizaremos de 
meios sociais e 
atualização de 
telefones para estar 
sempre em contato 
com  família. 

Realizar campanhas 
de atualização de 
dados na escola, 
trazer a família para a 
escola por meio de 
atividades extra 
classe. 

Comunidade 
escolar 

Abandono Acompanhamento dos 
alunos 

Erradicar a evasão 
/abandono escolar. 

Erradicar a evasão 
escolar. 

Contato Diário com a 
família. 

Trabalhar com os 
alunos diariamente 
envolvendo a família 
nas atividades,  
aproximando escola e 
família. 

Envolver a família 
nas atividades,  
aproximando escola e 
família. 

Comunidade 
escolar 
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DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE A SER EMITIDA PELO CONSELHO 
ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS 

ANEXO II 
 

 
 
 

 

DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE Nº / emitida pelo Conselho Escolar da Instituição 
de Ensino: 

 

 
 

 
 

ASSUNTO: Declaração de Legalidade referente ao Projeto Político-Pedagógico e aoRegimento 
Escolar 

 
 
 

Centro Municipal de Educação Infantil Professora Bárbara Machado De 
Oliveira apresenta o (Projeto Político- Pedagógico e Regimento Escolar) 
elaborado pela Comunidade Escolar e aprovado pelo seu Conselho Escolar. 

O Conselho Escolar emite a presente Declaração1 que resulta da 
verificação da legalidade do (Projeto Político-Pedagógico e Regimento 
Escolar) da referida Instituição. 

 
O presente (Projeto Político-Pedagógico e Regimento Escolar) atende 

os dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9394/96, 
da Deliberação n° 02/2018-CP/CEE/PR, da Deliberação 03/2018-CP/CEE/PR que 
versa sobre o Referencial Curricular do Paraná: Princípios, Direitos e Orientações, 
bem como o pedido através da Instrução Normativa nº 03/2022 

 

É o que tinha a declarar 
 
 
 

 / /   

 
 
 
 
 
 

Assinatura e carimbo (Presidente do Conselho Escolar da Instituição) 
 
 

 
1 A Declaração de Legalidade para as instituições públicas municipais deverá ser acompanhada pela Ata de 

Aprovaçãoemitida pelo Conselho Escolar e Checklist 
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CHECKLIST2 (LISTA DE VERIFICAÇÃO) DO PPP 

ANEXO III 
 

1. Identificação 

 

NRE  

Município Ibiporã -PR 

Instituição Centro Municipal de Educação Infantil Professora Bárbara 
Machado De Oliveira 

Especificidade (   ) campo ( X ) urbana 

 
 

Marque com um X nos campos “sim” ou “não”, conforme o que a instituição oferta. 

 

 SIM NÃO 

Educação Infantil X  
EF Anos Iniciais (1º ao 5º ano)  X 
EF Anos Iniciais (1º ao 5º ano) em Tempo Integral  X 
Ed. Especial  X 
EJA  X 

 
 
 

 
Etapa Organização 

(ano ou ciclo) 
Avaliação 

(bimestral, trimestral 
ou semestral) 

Organização curricular 

(por disciplina ou área do 
conhecimento) 

Educação Infantil X X X 

EF Anos Iniciais 
(1º ao 5º ano) 

   

EF Anos Iniciais 
(1º ao 5º ano) 
em Tempo Integral 

   

Educação Especial    

EJA    

 
 

 
2 Integra a Declaração de Legalidade emitida pelas instituições públicas municipais. Opcional para 

as Redes Privadas 
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2. Elementos Situacionais (diagnóstico) 

Marque com um X nos campos “sim” ou “não” em relação aos itens que constam no PPP 

 

 SIM NÃO 

A caracterização da escola X  
O histórico da instituição X  
A organização dos tempos, espaços e a gestão de sala de aula X  

Descrição da população que frequenta a escola e da comunidade em que 
está inserida 

X  

Indicadores educacionais observados nas avaliações externas 
(IDEB/SAEP/SAEB/Prova Paraná) 

  

Dados do rendimento escolar de 2022   
O mapa de frequência de 2022   

 
3. Elementos conceituais 

Marque com um X nos campos “sim” ou “não” em relação aos itens que constam no PPP. 

 

 SIM NÃO 

Sujeito X  

Sociedade X  

Educação X  

Processo ensino-aprendizagem X  

Avaliação da aprendizagem X  

Premissas da escola (item 2.2)  X 

4. Elementos  Operacioais   

Plano de ação 
 

Marque com um X nos campos “sim” ou “não” em relação aos itens que constam no PLANO DE 

AÇÃO. 

 SIM NÃO 

4.1.1 Elementos Específicos e detalhamento das ações: 

Objetivos X  

Metas/prazo X  

Responsáveis X  

4.1.2 Elementos Comuns (exemplos): 

Acompanhamento da hora-atividade  X 

Articulação/comunicação e engajamento com as famílias e comunidade X  

Organização do atendimento especializado para os estudantes com 
deficiências e altas habilidades 

 X 

Organização do conselho de classe (antes, durante e depois); X  

Avaliação e recuperação de estudos X  

Processos de classificação e reclassificação X  
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OBSERVAÇÕES E RESSALVAS: 

Estágio obrigatório e não obrigatório conforme Lei Federal 11788/08, 
Decreto Estadual nº 8654/2010, Instrução Normativa nº 28/2010 
SUED/SEED. 

 X 

 

Proposta Pedagógica Curricular 

 
Marque com um X nos campos “sim” ou “não” para os itens presentes na 
organização curricular da Educação Infantil, caso oferte essa etapa da Educação 
Básica. 

 SIM NÃO 

Quadro organizador conforme Referencial Curricular do Paraná. 
(Campo de Experiência, Saberes e Conhecimento, Objetivos de 
Aprendizagem e Desenvolvimento), correspondentes às idades das 
Crianças e BNCC. 

X  

Estratégias de Ensino (Interações e Brincadeiras) X  

Avaliação X  

Referências X  

Transição da Educação Infantil para o Ensino fundamental X  

 
Marque com um X nos campos sim ou não para os itens presentes em cada um dos 
Componentes Curriculares do Ensino Fundamental: 

 
 

 SIM NÃO 

Quadro organizador conforme Referencial Curricular do Paraná e BNCC X  

Estratégias de ensino X  

Avaliação X  

Referências X  

Transição do 5º para o 6º ano   

 
Marque com um X nos campos sim ou não para os itens presentes em cada um dos itens 
abaixo: 

 SIM NÃO 

Apresentação do regimento Escolar   

Declaração de Legalidade emitida pelo Conselho Escolar das Instituição 
(Anexo III) 
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ATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
E DO REGIMENTO ESCOLAR A SER EMITIDO PELA 

MANTENEDORA - CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 
MUNICIPAL Nº 03/2022 

ANEXO IV 
 

 
 
 

 

ATO DE HOMOLOGAÇÃO Nº/ Secretaria Municipal de Educação 

 
 

 
A Secretaria Municipal de Educação, mantenedor (a) do(a) Centro Municipal De 

Educação Infantil Professora Bárbara Machado de Oliveira no uso das atribuições 

legais conferidas através da Instrução Normativa nº 03/2022 e Parecer de 

Legalidade nº    

 (a ser preenchido pela S.M.E). 

HOMOLOGA 

 

Art. 1º - O (Projeto Político-Pedagógico/Regimento Escolar) do Centro 
Municipal De Educação Infantil Professora Bárbara Machado De Oliveira do 
município de Ibiporã, com a oferta de: Educação  Infantil 
 
Art. 2º - O (Projeto Político-Pedagógico/Regimento Escolar) homologado por este 
Ato de Homologação entra em vigor a partir do início do ano/período letivo   de ,  
ficando revogado o Ato de Homologação nº  

e disposições em contrário. 

 

 

 

IBIPORÃ _____ de ________________ de 2022 

 
 
 
 
 
 

Antonio Prata Neto 

Secretário Municipal de Educação 
 


