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(Grupos de 03, 04 e 05 anos) 

Apresentação 
 

 A Ercola “Oriensar Censro Edtcacional”, foi ftndada em 1988, com rede 
na Avenida Maria Pestana esquina com a Rua Wilson Pereira de Brito, no Jardim 
Balneário Meia Ponte, onde funciona até hoje.  

 Ao longo de rta hirspria o “Oriensar” priorizot a legalidade e validação 
dos cursos oferecidos, pois estão de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
n° 9.394/96. A seriedade e o compromisso com a educação são os lemas adotados pela 
eqtipe do “Oriensar Censro Edtcacional”.  

 A ênfase de todo o trabalho não está somente nos conteúdos programáti-
cos, mas, também, no envolvimento da criança com as temáticas abordadas. A partir 
dos projetos desenvolvidos pela equipe pedagógica, a criança tem a oportunidade de 
vivenciar experiências, descobrir, criar e formar o seu conhecimento. A criança é vista 
como sujeito crítico e reflexivo que constrói a sua história, interagindo, socializando e 
sistematizando o que aprende.  

 O "Orientar" preocupa-se em disseminar a cultura da paz e em colaborar 
na construção de um mundo mais solidário e fraterno. Nessa visão humanista, a 
criança aprende a se ver no mundo como parte integrante de sua comunidade, constru-
indo a sua cidadania, percebendo e reconhecendo os seus direitos e deveres.   

 Entre os projetos desenvolvidos pela instituição, destaca-se o projeto 
Sustentabilidade, que teve início em 2008 e término em 2011. Durante esse período de 
três anos, através de pesquisas conjuntas e discussões coletivas, produzimos:  

  2008 - Tm maserial de átdio com dicar robre conrtmo conrciense e prerervação 
dos recursos naturais esgotáveis, que foi veiculado em forma de vinhetas, nos 
programas de rádio da Escola e da Associação de Mulheres na Comunicação, nossa 
parceira de longa data; 

  2009 - Tm livro robre Strsensabilidade, com iltrsraçqer e diverrar prodtçqer 
literárias, de diferentes gêneros textuais, feitas pelas crianças, cuja tiragem foi de 
mil exemplares; 

  2010 - Tma rérie de oficinar, nar qtair foram dirctsidor or efeisor dar açqer 
anteriores e constatada a mudança de atitudes com relação à preservação do meio 
ambiente. Dessas oficinas, três cartas coletivas foram redigidas para as autorida-
des do executivo municipal, estadual e federal, cobrando políticas públicas que 
atendessem a urgência da preservação do planeta; e, folders explicativos e com dicas 
sobre sustentabilidade, foram distribuídos na comunidade local.  

  2011 - O ‘Cerrado’ foi o sema gerador do Prokeso Poljsico Pedagpgico. Trabalha-
mos a importância do Bioma da nossa região, que é único e cheio de peculiaridades, 
nos vários eventos realizados pela Escola – programas de rádio, semana da mostra 
cultural, feira de ciências, entre outros -, promovendo a contextualização através da 
transdisciplinaridade e da transversalidade.  

 Em 2012, lançamos um projeto para trabalhar ética com as crianças, cujo 
o sema gerador foi: ‘Valorer Htmanor’. Dirro, elencamor valorer como: Rerpeiso, 
Honestidade, Solidariedade, etc. Cada turma teve um valor como tema, este que foi 
desenvolvido em conjunto com as crianças ao longo do ano. A ideia central dessa 
proposta foi a de ligar o valor definido com os conteúdos programáticos, as datas 
comemorativas e os demais projetos realizados pela Escola, desvelando o olhar de 
nossas crianças para suas relações com os outros. Continuamente, em 2013, aborda-
mor com maior ênfare, a qtersão do “Racirmo Ambiensal”, proporsa pela Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), com o intuito de incentivar nossas crianças a refleti-
rem acerca do ‘preconceiso’, em sodar ar formar qte ele re manifersa na rociedade. 

  Nerse ano, 2014, promoveremor tm resorno ar norrar rajwer ctlstrair e, 
para isso, nos voltamos a família, a principal fonte de transmissão de valores, na 
qual os pais repassam aos/ as filh@s a educação que receberam e compartilham 
experiências e vivências ao longo da vida. Para executarmos essa proposta, nos 
bareamor no 1º Princjpio do “Amor Exigense”, o qual afirma que o resgate dos 
valores familiares promove mudanças positivas nas diversas esferas de socialização: 
comtnidader e rociedade (âmbiso mair geral); e, sambém, na chamada “ética do 
ctidado”, idealizada pelo filósofo e teólogo Leonardo Boff, que, por sua vez, afirma 
a necessidade de enxergar o outro como semelhante e de assumir uma postura res-
ponsável com as atitudes tomadas perante esse outro. Ou seja, mais do que tratar o 
outro como gostaria de ser tratado, é respeitá-lo em sua individualidade.  

 

“A capacidade de re colocar no ltgar do 
outro é uma das funções mais importan-
tes da inteligência. Demonstra o grau de 
mastridade do rer htmano.”                                                                                                                              
    Augusto Cury 



Educação Infantil, segundo as Leis de 
Diresrizer e Barer da Edtcação (L.D.B.), é: “A 
primeira etapa da educação básica, tem como fina-
lidade o desenvolvimento integral da criança até 
seis anos de idade, em seus aspectos físico, psico-
lógico, intelectual e social, complementando a ação 
da família e da comunidade.” A Educação Infantil 
tem-se revelado primordial para uma aprendizagem 
efetiva. Através dela, a criança socializa, desen-
volve habilidades, melhora o desempenho escolar 
futuro, propiciando resultados superiores ao chegar 
ao Ensino Fundamental. Exercendo o papel de ver-
dadeiro alicerce da aprendizagem. 

Nessa idade é indispensável às brincadeiras, pois, principalmente, 
nessa faixa etária de 03 até os 05 ou 06 anos, proporciona a criança reprodu-
zir o seu cotidiano. O ato de brincar possibilita o processo de aprendizagem, uma 
vez que, facilita a construção da reflexão, da autonomia e da criatividade, esta-
belecendo, desta forma, uma relação estreita entre jogo e aprendizagem.  

Vygotsky (1998), refere-re à brincadeira como: “uma maneira de 
expressão e apropriação do mundo das relações, das atividades e dos papéis dos 
adultos. A capacidade de imaginar, criar e de apropriar-se de novos conhecimen-
tos, surge através das brincadeiras”. Ot reka, ar criançar aprendem brincando.  

A partir do projeto desenvolvido pela Equipe Pedagógica do 
“Oriensar Censro Edtcacional”, a criança sem a oporstnidade de vivenciar expe-
riências, descobrir, criar e formar o seu conhecimento. Ela interage e socializa 
com as demais crianças e professores, as descobertas, e, consequentemente, 
sistematiza o que aprende.   

Nesse ano, daremos continuidade ao trabalho com os Princípios 
Éticos - Humanistas na formação e integração dos Valores Humanos, eleito como 
eixo norteador do Projeto Político Pedagógico (P.P.P.), cujo tema é: 
“Norrar Rajzer Ctlstrair e a Fsica do Ctidar”. Com o instiso de rergasar nor-
sas raízes culturais, possibilitaremos as crianças que reflitam sobre suas 
origens, tanto em relação à família, quanto em relação à comunidade onde estão 
inseridas e, a partir dessa reflexão, trabalharemos os princípios éticos do cuida-
do com a vida, o cuidado consigo mesmo e o cuidado com o outro. 

Aproveitamos a ocasião para reforçar a importância do acompanha-
mento dos pais em orientar seu/ sua filh@ nas atividades de casa, em incentivar 
as crianças que ir para escola é algo divertido e que acrescentará muito a sua 
vida e ao seu futuro. Família e Escola devem manter uma parceria, pois é atra-
vés dela, que a criança consegue desenvolver-se satisfatoriamente, expressando 
seus sentimentos, satisfazendo suas necessidades, interesses e desejos, recons-
truindo um novo mundo. Portanto, é primordial que a família e a Escola estabe-
leçam momentos de interação e discussão sobre a educação da criança, ficando a 
cargo de cada um assumir suas responsabilidades e trabalhar em conjunto para 
se obter bons resultados. 

Metodologia da Escola  
 

 O “Oriensar Censro Edtcacional” 
preocupado com a formação das crianças, 
propõe ações que favorecem o ensino-

aprendizagem, através da sociali-
zação , do desenvolvimento da 
linguagem, da psicomotricidade e 
da afetividade.  As atividades serão vi-
venciados concretamente de forma lúdica, 
através de: 
* Tro do maserial didásico adosado;  
* Aula Expositiva: Leituras diversas de 
textos, revistas, jornais, livros literários, 
gibis; 
* Prodtção de sevsor / poeriar / murica;  
* Dramasiwação de hirspriar; 
* Inserpresação de hirspriar, asravér de derenhor;  

* Prodtção de conseudor diverror 
(cartazes, jornais, revistas, livros, vinhe-
tas, vídeos, etc.);  
* Visitas a biblioteca, museus, parques, 
cinemas, fazendas, cidades históricas;  
* Debates;  
* Consevstaliwação de Evensor e Dasar 
comemorativos;  
* Projetos (P.P.P); 
* Oriensação Individtaliwada (proferrorer, 
coordenação, orientação psicológica). 

Forma de Avaliação 

 “ Na avaliação incltriva, democrásica e amorora não há excltrão, 
 mas sim diagnóstico e construção. Não há submissão, mas sim 
 liberdade. Não há medo, mas sim espontaneidade e busca. Não há 
 chegada definitiva, mas sim travessia permanente em busca do 
 melhor. Sempre !”  
 

(LUCKESI, 1997). 
 A avaliação na Educação Infantil é realizada de maneira descritiva 
e se baseia em aspectos qualitativos, isto é, nas tentativas da criança em 
realizar as atividades propostas. A cada trimestre, o professor elabora um 
relatório individual sobre o desenvolvimento da criança. Feito isso, esse rela-
tório é vistoriado pela coordenação pedagógica ,que o encaminha para a secre-
taria, onde é feita a formatação e a impressão do boletim. Esse boletim será 
entregue para os responsáveis pelas crianças, nas Reuniões de Pais, ao final 
de cada trimestre.  
  
 

Direção: Maria das Neves Cunha Teixeira. 
Coordenação Geral: Geralda da Cunha Teixeira Ferraz..  
Serviço de Psicologia Educacional: Divina da Cunha Teixeira e Silva. 
Equipe  Pedagógica (Coordenadoras): 
Ana Flávia de Sá Araújo e Silviclene Gaspar dos Santos. 
Professoras da Educação Infantil: 
Grupo de 03 anos AM — Edmê dos Santos Silva (Estagiária). 
Grupo de 03 anos  BV— Grazielle Amaral Borges. 
Grupo de 04 anos AM —  Thaís Lohainny Rocha da Silva. 
Grupo de 04 anos BV— Maria Antônia Pinheiro Dourado. 
Grupo de 05 anos AM & BV —  Elaine Camilo dos  Santos.  
Formatação: Bruna Teixeira Porto e Michelle Alves da Silva. 
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