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1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE MANTENEDORA 

 

Razão Social: Comunidade Inamar Educação e Assistência Social 

Nome Fantasia:Comunidade Inamar 

Endereço: Avenida Antônio Sylvio Cunha Bueno, 1451 – Jardim Inamar – Diadema, São Paulo 

CEP:09970-170 

Telefone/ Fax: (11) 4059 6006 

E-mail:coinamar@coinamar.org.br / caroldomingos@coinamar.org.br / luisboccalato@coinamar.org.br 

Site:www.coinamar.org.br 

Horário de atendimento ao público: Segunda a Sexta-feira: das 8h às 9h e das 14h às 15h 

 

NÚCLEO LUIZ BOCCALATO 

Razão Social: Comunidade Inamar Educação e Assistência Social 

Nome Fantasia: Luiz Boccalato 

Endereço: Rua Aguapeí, 499 – Bairro Santa Maria - Santo André, São Paulo.  

CEP: 09070-090 

Telefone/ Fax: (11) 4994 0298 

E-mail:coinamar@coinamar.org.br e luisboccalato@coinamar.org.br 

Site:www.coinamar.org.br 

Horário de atendimento ao público:  

Segunda a Sexta-feira: das 8h30 às 9h30 e das 13h30 às 14h00 

Atendimento aos pais: 2ª feira a 5ª feira das 8h00 às 17h00 

 

Presidente: Carolina Rigolli Gomes - Pedagogia com Administração Escolar  

Tesoureiro: Arlindo Fernandez Barra 

Coordenadora Técnica: Carolina Aparecida Domingos Pereira - Pedagogia com Administração Escolar – 

Serviço Social – Especializada em Políticas Públicas e Projetos Sociais 

Atendimento dos profissionais acima:08h00 às 17h15 de segunda à sexta e sábados alternados. 

Coordenadora Pedagógica: Lauriene Lima da Silva Martins - Pedagogia com Administração Escolar 

Horário dos funcionários: 

07h45 às 17h - Período integral; 

07h15 às 17h – Equipe de limpeza e cozinha 

mailto:caroldomingos@coinamar.org.br
http://www.coinamar.org.br/
http://www.coinamar.org.br/
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Horário de funcionamento da creche: 

8hàs 17h 

 

Modalidade de Atendimento: 

Educação Infantil, 6 turmas totalizando 125 crianças. 

 

Turma Nº de crianças 
 

MATERNAL 1 – Minigrupo 23 

MATERNAL 2 – Maternal A 24 

MATERNAL 2 – Maternal B 22 

MATERNAL 2 – Maternal C 20 

ETAPA 1 – Fase 1 A 18 

ETAPA 1 – Fase 1 B 18 

TOTAL  125 

 

Observação: 

Inicialmente as turmas da Fase 1, de acordo com a projeção, tinham 20 e 18 crianças respectivamente e 

Maternal B 20. Com uma lista de espera bastante considerável, foi-se autorizado pela Secretaria de 

Educação a alteração no número de crianças no Maternal B, já que as vagas abertas na Fase 1 não 

poderão ser preenchidas na mesma faixa etária. 

Sendo assim, O Maternal B tem 22 crianças, Fase 1 A 18 e Fase 1 B 20. O número total de crianças não 

foi alterado. 

 

 

2. ATOS OFICIAIS 

 

a) CNPJ: 44.341.147/0001 – 10 

b) CMC: 122.876-4 122.878-0  

c) Número de Alvará:  

 

d) Número do Alvará de Funcionamento:  

Publicação 

Portaria  
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Processo Administrativo  

 

e) Número de Portaria de Autorização de Funcionamento:  

 

f) Número da Portaria de Homologação do Regimento Escolar:  

Publicação: 09/12/2004 

Portaria: 781.12.2004 SEFP 

Processo Administrativo: 31636/2004-9 

 

g) Número da Portaria de Homologação do Plano Escolar Anterior: 

Publicação: 25/04/2018 

Portaria: 026-2018 

Processo Administrativo: 4085-2017 

 

h) Número da Portaria de Homologação do Calendário Escolar: 

Resolução: 22/12/2017 

Publicação da Resolução: 27/12/2018  

Publicação do Calendário: 27/03/2018 

 

i) Código do CIE: 35805154  

 

j) Auto de vistoria do corpo de bombeiro 

Número AVCB:  

Número do Projeto:  

Data de vencimento:  

 

k) Certificados: 

Desinsetização / Dedetização 

Data de Expedição: 02410 -14/01/2019 (Validade semestral) 

Data do vencimento: 14/07/2019 

 

l) Certificados: 

 Desratização 
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Data de Expedição: 02410 - 14/01/2019 (Validade semestral) 

Data do vencimento: 14/07/2019 

 

m) Certificados: 

Limpeza na caixa d’água  

Data de Expedição: 02411- 14/01/2019 (Validade semestral) 

Data do vencimento: 14/07/2019 

 

n) Data de expedição do Primeiro Contrato Social: 15/02/1971 

 

o) Prova de ocupação do prédio: Contrato de Aluguel – Início: 26/11/2018    Término: 25/11/2020 

 

p) Data de expedição do Termo de Responsabilidade: 01/02/2019 – Assinado por Carolina Rigolli 

Gomes – Presidente 

 

 

3. PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

 Finalidades e os objetivos da Instituição e da Modalidade 

A Entidade Mantenedora COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL tem por 

finalidades: 

I - desenvolver serviços, programas ou projetos sociais, educacionais, esportivos, culturais, 

artísticos e de lazer;  

 

II - atender crianças e famílias, promovendo o desenvolvimento de suas potencialidades, 

integrada com os serviços e políticas públicas; 

 

III - desenvolver atividades de formação e treinamento, de forma sistemática e continuada, 

numa política de capacitação de trabalhadores, gestores e parceiros; 

 

IV - desenvolver serviços ou projetos de Proteção Social Básica, Proteção Especial de Média 

e Alta Complexidade, de forma continuada, permanente e planejada;  
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V - atender crianças na Educação Básica, no programa de Educação Infantil, com atividades 

socioeducativas, de alimentação, de cuidados de higiene, promovendo seu 

desenvolvimento integral; 

 

VI - explorar atividades culturais, comerciais, industriais ou de prestação de serviços, como 

meio de sustentação financeira dos serviços e programas da Associação, aplicando 

integralmente o resultado operacional destas atividades no desenvolvimento das 

finalidades estatutárias; 

 

VII - estabelecer parcerias, firmar convênios, realizar intercâmbios, prestar serviços, 

promover iniciativas conjuntas com organizações, movimentos sociais, redes, fundações e 

entidades públicas e ou privadas, nacionais e estrangeiras, bem como filiação ou integração 

a quadros de participantes de organizações ou entidades afins, nacionais e internacionais 

de fins similares; 

 

VIII - os serviços oferecidos contemplarão, preferencialmente, pessoas em situação de 

vulnerabilidade e risco pessoal na perspectiva da autonomia e defesa dos direitos sociais 

desses usuários. 

 

Paragrafo Único: A COMUNIDADE INAMAR atende a objetivos voltados à promoção de atividades e 

finalidades de relevância pública e social. 

 

O núcleo Luiz Boccalato desenvolve ações referentes à creche, atendendo período integral de 

segunda a sexta-feira, com capacidade de atendimento para 125 crianças, em turmas Minigrupo, 

Maternal e Fase 2 com uma programação específica, lúdica, criando condições para que as crianças 

possam desenvolver-se integralmente, participando da sociedade e contribuindo para seu avanço 

contínuo. 

 

 Objetivo geral da creche 

 

Meta Guia  

Missão: Atender crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social, promovendo educação e 

cidadania por meio da qualificação e preparo dos profissionais envolvidos. 
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Objetivos Específicos 

1. Atender crianças de 2 a 5 anos e 7 meses promovendo desenvolvimento humano e social e 

educacional; 

2. Oferecer Educação Infantil, desenvolvendo integralmente crianças de 2 a 5 anos e 7 meses em 

seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e educacionais, complementando a ação da 

família e da comunidade; 

3. Integrar uma política de capacitação de trabalhadores, gestores e parceiros de forma 

sistemática, continuada, sustentável, participativa e descentralizada; 

 

 O Núcleo Luiz Boccalato busca o alcance de todos os objetivos pactuados pela Comunidade 

Inamar e o pleno alcance da missão elencada como meta guia de todos os projetos desenvolvidos pela 

Comunidade Inamar Educação e Assistência Social. 

 

 

 Princípios filosóficos  

A nossa visão engloba uma compreensão mais densa do significado da escola, não aquela 

idealizada por tantos e definida diferentemente por tantos outros, mas de uma definição simples que 

pode mudar o entendimento sobre esse local e as ações que o contemplam, pois a melhor e mais 

moderna definição de escola é para nós o Brincar de Aprender.  

Na faixa etária que escolhemos para desenvolver nosso trabalho, não deveríamos nos preocupar 

apenas com a escrita e com o ensino formal, por isso a nossa principal preocupação está em despertar a 

curiosidade e proporcionar felicidade a partir de uma grande descoberta. 

Pretendemos transformar as nove horas que a criança passa no núcleo em uma grande 

brincadeira. Uma brincadeira cheia de estímulos e curiosidades.  

Quando nós respondemos com interesse o que as crianças questionam, elas continuam fazendo 

perguntas, esse é o caráter questionador que as crianças devem ter após freqüentar um ambiente 

acolhedor, cheio de novidades, que proporciona a satisfação plena. Nosso objetivo e o desenvolvimento 

global da criança. 

O planejamento é elaborado para tornar o dia a dia, uma constante fonte de descobertas e 

surpresas. O cotidiano deve ter a marca da possibilidade, da curiosidade e da felicidade. 



 
 

8 
 

Todas as propostas educativas consideradas inovadoras são unânimes em defender que o ponto 

de partida de qualquer processo de aprendizagem é a experiência vivida pela criança, individual e 

coletiva.  

É na relação com o objeto de conhecimento e com os outros que o cercam, que o homem 

constrói conhecimento. Esse é um processo que vai muito além da simples decodificação de um saber 

transmitido, porque indica o caminho da real compreensão das variáveis envolvidas no ato de conhecer. 

É um processo individual porque cada um de nós percorre uma trajetória peculiar e é coletivo, 

pois, a troca de experiência entre indivíduos, os seus laços vinculares, facilitam ou dificultam este 

processo. 

Sendo assim defendemos a premissa que o ponto de partida para elaboramos uma proposta 

educativa significativa é a busca da clareza sobre quem é a criança atendida, ou seja, conhecer as suas 

expectativas, e sua percepção – de si e do mundo, conhecer seus sonhos e fantasias.   

Esses aspectos possibilitam ao monitor conhecer suas crianças e suas peculiaridades, como 

indivíduos e como atores de um grupo social. A partir daí teremos um planejamento que considere a 

criança enquanto elemento central do processo de ensino aprendizagem sempre considerará 

imprescindíveis os seguintes aspectos:  

a)     Incentivar e facilitar a efetiva participação das crianças no processo de aquisição do 

conhecimento; 

b)     Planejar ações antes de executá-las, para evitar a inadequação do projeto de trabalho. 

Assumir o protagonismo adequado ao papel do educador como condutor do processo pedagógico,  

orientando, motivando e mediando o andamento das aulas, na interação das crianças, com o 

planejamento pedagógico, na perspectiva de alcance dos objetivos elencados.   

O brincar de aprender, os tempos curtos, os 
espaços e os ambientes diversificados 
proporcionam calma, serenidade e felicidade, não 
só aos alunos mas para todo corpo docente. 

                                              Franco Rigolli, 2008. 

O conjunto de atividades é muito amplo, complexo e diversificado e tem como objetivo, que a 

criança permaneça sempre ocupada e interessada, em espaços e lugares diferenciados, desenvolvendo 

suas capacidades. 
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 Concepção de Infância 
 

A criança é a motivação de todo o nosso 

trabalho, ela é o ser do presente, sujeito de ações 

em pleno desenvolvimento, ser de direitos e 

deveres, indivíduo social.  

Capaz de utilizar e desenvolver seu potencial 

biológico, emocional e cognitivo, próprio da espécie 

humana, em um dado momento histórico e em 

dada cultura. Centro do trabalho da educação 

infantil.     

Ser político e social, sujeitos do seu próprio desenvolvimento, autônomo com capacidade para 

resolver conflitos e tomar decisões, crítico, criativo, participativo. 
 
“Não basta amar as crianças, é preciso respeitá-las, 
compreendê-las a partir do seu referencial e não em nome de 
um futuro hipotético que elas não compreendam ainda.” 
 

Janusz Korczak 

 Educação Infantil 

 

O processo de aprendizagem pode ser definido de forma 

sintética como o modo como os seres adquirem novos 

conhecimentos, desenvolvem competências e mudam 

comportamentos.  Contudo, a complexidade desse 

processo dificilmente pode ser explicada apenas através 

de recortes do todo. Por outro lado, qualquer definição 

está, invariavelmente, impregnada de pressupostos 

políticos-ideológicos, relacionados com a visão 

de homem, sociedade e saber. Consiste em realizar uma 

ação educativa que se desdobrará em várias intenções 

pedagógicas, que atendam a diversidade cognitiva dos 

atendidos, privilegiando o aprender a ser e pensar.  
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Inicia uma compreensão das relações existentes entre as infinitas informações produzidas pelo 

mundo, possibilitando o desenvolvimento dos aspectos sociais, intelectuais, emocionais, físicos, éticos e 

estéticos. 

É um processo de equilíbrio entre o aprender e a produção final da criança, transcendendo o 

foco centrado em resultados e priorizando o processo que os possibilitaram. 

processo de aprendizagem é entender as relações mantidas, de modo que quem aprende possa pensar 

levantar hipóteses, modificar pensamentos, crenças, incorporar novos dados e novos elementos. 

 

 Creche 

 

É um espaço lúdico, aconchegante, educativo, onde as crianças têm direito a atenção individual e 

a um ambiente seguro e estimulante, que propicia e estimula o desenvolvimento integral e harmonioso 

da criança.  

É um espaço de socialização e interação, e tem como 

função cuidar e educar. Secundariamente apresentaram-se as 

hipóteses de que a creche não substitui a família, as duas são 

instituições que se complementam e assim devem ser 

compreendidas, e ainda que o trabalho educativo da creche possa 

criar condições para as crianças conhecerem novos sentimentos, 

valores, ideias, costumes e papéis sociais. 
 

 

 

 

 

A aprendizagem, portanto proporciona uma 

relação significativa entre sujeitos, onde se 

destaca a interação, educadores e educandos, 

educadores entre si, educandos e educandos, e os 

demais funcionários, e todos com a comunidade. 

Quando duas ou mais pessoas interagem para 

aprender, estarão mobilizando uma infinidade de 

aspectos pessoais que se articulam e que podem 

viabilizar-se  em  objetivos  comuns.   Entender  o  
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 Educador 

 

 

Na nossa organização este se reflete no Educador, que 

deve ser o mediador entre a criança e o aprendizado, quando 

ao invés de interferir, intervém favorecendo assim a 

aprendizagem. É um interlocutor, fica entre o ser criança e o 

aprendizado, procurando ser o maior tempo possível um 

aprendiz.  Ajuda a criança a conhecer, orienta e acompanha 

os momentos de construção do conhecimento.  

Avalia as atividades diárias desenvolvidas e possibilita 

a multiplicação  da expressão,  é  o orientador e estimulador  

principal dentro do processo de desenvolvimento integral da criança. 
 
“Depois do leite materno, depois do sorriso da mãe, do amor 
dos familiares, o que mais dá alegria e que mais prepara para a 
vida é a descoberta da leitura e da escrita, da arte, da poesia, 
do sublime. O lugar mais apropriado para estas descobertas é a 
Escola e a pessoa mais importante é o Professor”.        

Franco Rigolli 
 

 Metodologia 

 

Na faixa etária que atendemos a nossa maior preocupação é 

transformar o dia-a-dia num contínuo aprendizado baseado em 

brincadeiras e jogos.  

A escola hoje possui um caráter formador, aprimorando 

valores e atitudes, desenvolvendo desde a educação infantil, o 

sentido da observação, despertando a curiosidade o prazer pela 

descoberta.  

Dentro dessas perspectivas, a Educação Infantil deve 

permitir que as crianças sejam felizes, aprendam a lidar em equipe 

e a construir visões compartilhadas com os outros, respeitando 

cada pessoa que frequenta os mesmos ambientes. 

A educação infantil deve garantir essa integralidade, garantindo oportunidades para que as 

crianças sejam capazes de expressar seus desejos, sentimentos e desagrados, familiarizar-se com a 

própria imagem, conhecer seus limites, executar ações relacionadas à saúde e higiene, brincar, socializar 
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e interagir com outras crianças e adultos, identificar seus limites e possibilidades, identificar e enfrentar 

situações de conflitos, respeitar  as outras crianças, valorizar ações de solidariedade e cooperação, 

respeitar  regras básicas de convívio social. 

Para que todos esses objetivos se concretizem, é importante 

criar situações educativas para que, dentro dos limites impostos pela 

vivência da coletividade, cada criança possa ter respeitados  os seus 

hábitos, ritmos e preferências de forma lúdica e prazerosa. 

            Partindo dessa concepção vale ressaltar a importância da 

formação dos educadores, como um dos principais indicadores de 

qualidade do atendimento as crianças atendidas. 
 

 

 Avaliação 

               Avaliação, enquanto estratégia investigativa é um processo sistemático de fazer perguntas 

sobre o mérito e a relevância de determinado assunto, proposta ou programa.  No cotidiano da maioria 

das escolas avaliação ainda é refém de uma concepção psicométrica da inteligência, isto é, a avaliação é 

encarada como a medida da inferência entre o que a criança produz e o que o educador ensinou 

durante certo período de tempo.  Na prática  escolar  decorrente dessa concepção, o ato de avaliar per- 

 

manece de modo geral centrado na busca de 

informações quantitativas e precisas, a partir das 

quais são atribuídas classificações aos educandos. 

           Na Educação Infantil a avaliação tem uma 

conotação de mensurar a evolução do educando, 

mas não somente em relação aos conteúdos, mas 

sua evolução biológica, cognitiva, física  e 

intelectual, principalmente serve para mensurar 

os meios e propostas realizadas para promover o 

desenvolvimento das crianças envolvidas.  
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 Avaliação das crianças 

 

 

A avaliação das crianças é parte do processo contínuo 

de aprendizagem e do desenvolvimento global delas.  Dar-se-á 

através das atividades realizadas, sejam individuais ou 

coletivas. A avaliação não se dá em função apenas dos 

conteúdos assimilados, mas também dos fatores: imagem de si 

mesmo, organização emocional e comunicabilidade. 

 
Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as 
seguintes regras comuns: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 
2013) 
I - avaliação mediante acompanhamento e registro do 
desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, 
mesmo para o acesso ao ensino fundamental; (Incluído pela Lei 
nº 12.796, de 2013) 
 

 Conteúdos e objetivos a serem trabalhados 

MINIGRUPO 

Objetivos específicos de aprendizagem: 

Por meio de brincadeiras, jogos e dinâmicas as crianças deverão: 

 Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais;  

 Conhecer as partes do corpo; 

 Desenvolver noção espacial; 

 Desenvolver noção de sequência; 

 Desenvolver o raciocínio lógico; 

 Conhecer e nomear as cores primárias e secundárias; 

 Conhecer e nomear as formas geométricas (círculo, quadrado e triângulo); 

 Desenvolver a coordenação motora fina (dobradura, rasgadura e perfuração); 

 Desenvolver a socialização; 

 Desenvolver e ampliar o vocabulário por meio de músicas, poesias, histórias; 

 Apreciar o gosto pela leitura; 

 Desenvolver a noção de higiene e boas maneiras; 
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 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

pintar, rasgar, folhear, entre outros; 

 Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e 

seguindo orientações; 

 Criar sons com materiais, objetos e instrumentos para acompanhar diversos ritmos de música; 

Conversar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões; 

 Cantar diversos ritmos musicais utilizando tonalidades de voz diferenciadas. 

Conteúdo: 

 Cores primárias e secundárias; 

 Formas geométricas; 

 Coordenação motora ampla e fina; 

 Percepções (visual, auditiva, olfativa, tátil e paladar); 

 Cuidados e reconhecimento das partes do corpo; 

 Datas comemorativas; 

 Contato com a natureza; 

 Identidade; 

 Expressão corporal e socialização; 

 Conceitos matemáticos; 

 Noção de contagem numérica. 

Situações de aprendizagem: 

A brincadeira, o jogo, a criatividade, a imaginação e fantasia são utilizados para apresentar os 

mais variados conceitos. Também fazem parte das atividades desenvolvidas, as apresentações de 

pequenas poesias.  

O próprio nome é algo muito valioso para a criança, por isso é uma das primeiras atividades 

apresentadas.  O educador utiliza um símbolo para auxiliar na identificação do nome. A música infantil 

ou cantigas de roda também fazem parte da programação. Gradativamente são apresentadas músicas e 

cantigas de roda novas.  

As percepções são apresentadas e reforçadas durante o ano por meio de situações promovidas 

pelo educador para que cada criança possa vivenciar e consequentemente internalizar o assunto. 

 Caixa surpresa, manuseio de diversos objetos, andar descalço pela creche; 

 Brincadeira com os potinhos de cheiros;  
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 Brinquedos musicais. 

O teatro de fantoches, as histórias, os contos e as dramatizações também fazem parte da rotina 

diária. Seja como instrumento de transmissão de novos assuntos ou simplesmente como diversão. 

 Manuseio de livros infantis; 

 Hora da história, onde a educadora conta a história com a ajuda das crianças; 

 Dramatização da história; 

 Registro das histórias: a criança escolhe um livro e conta a história para a educadora. A mesma 

registra. Dessa forma é possível acompanhar o desenvolvimento do vocabulário. 

Todas as reproduções das crianças são incentivadas e valorizadas. Constantemente são 

propostas atividades de criação utilizando diferentes recursos e técnicas artísticas. 

 Decalque de figuras; 

 Rasgadura de papéis de diversas espessuras; 

 Pintura com esponjinha, brocha e pincel; 

 Colagem de papéis, grãos, algodão e EVA.  

Ao longo do ano, são inseridas diversas situações que proporcionem o aprendizado e o 

desenvolvimento cognitivo e motor da criança. 

 

MATERNAL 

Objetivos específicos de aprendizagem: 

 Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais;  

 Movimentar-se com destreza nos espaços determinados ao andar, correr, engatinhar, rastejar, 

pular; 

 Conhecer e nomear as partes do corpo; 

 Desenvolver a noção espacial; 

 Desenvolver a noção de sequência; 

 Desenvolver o raciocínio lógico; 

 Conhecer, diferenciar e nomear as cores primárias e secundárias; 

 Conhecer, diferenciar e nomear as formas geométricas; 

 Conhecer e realizar a contagem numérica; 

 Ser capaz de se localizar no tempo e no espaço, por meio dos conceitos matemáticos; 

 Identificar o próprio nome; 

 Desenvolver e aperfeiçoar coordenação motora ampla e fina; 
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 Favorecer a socialização; 

 Ampliar o vocabulário; 

 Desenvolver a memória, a atenção e a concentração; 

 Desenvolver a imaginação e a criatividade; 

 Apreciar o gosto pela leitura; 

 Favorecer a noção de higiene e boas maneiras; 

 Respeitar regras simples de convívio social; 

 Nomear e identificar os membros da família; 

 Vivenciar atitudes de solidariedade com o outro; 

 Conhecer e apreciar diferentes manifestações artísticas e culturais; 

 Conhecer e praticar jogos e brincadeiras presentes em nossa cultura; 

 Conhecer e apreciar os ditos populares: parlendas, provérbios, trava-línguas; 

 Expressar-se através da linguagem artística; 

 Apreciar e valorizar as próprias produções e do outro; 

 Construir gradativamente a autonomia; 

 Entender a importância e praticar bons hábitos de higiene, alimentação e saúde. 

 

Conteúdo: 

 Cores primárias e secundárias; 

 Formas geométricas; 

 Coordenação motora ampla; 

 Coordenação motora fina; 

 Matemática (agrupamentos/ sequência / correspondência um a um/ conceitos 

matemáticos); 

 Percepções (visual, auditiva, olfativa, tátil e paladar); 

 Cuidados com o corpo; 

 Boas maneiras; 

 Ecologia; 

 Corpo humano; 

 Conceitos de valores; 

 Introdução às primeiras palavras em inglês; 

 Datas comemorativas. 
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Situações de aprendizagem: 

Nessa primeira fase da vida, a criança tem uma enorme capacidade de assimilar novos assuntos. 

Podemos afirmar que grande é o interesse e a curiosidade em aprender e a experimentar novas 

experiências, por isso os mais diversificados recursos como a brincadeira, o jogo, a criatividade, a 

imaginação e a fantasia são utilizados para apresentar os mais variados conceitos. 

 Dramatização, teatro de fantoches, vídeos educativos; 

 História com objetos, álbum seriado, flanelógrafo; 

 Confecção do personagem Caio (O boneco torna-se o mascote da sala - é feito de tecido e 

participa de todas as atividades, brincadeiras e jogos com a turma); 

 Jogos cooperativos que favoreçam os objetivos elencados; 

 Brinquedos educativos que favorecem o entendimento sobre as vestimentas adequadas, 

cuidados, higiene, identificação e função das partes do corpo; 

 Jogos de mesa (Quebra-cabeça, jogo da memória, bingo, jogo de percurso); 

 Poesias e parlendas; 

 Músicas e cantigas de roda; 

 Exposições e apreciação de alimentos; 

 Culinária; 

 Dobraduras; 

 Recorte e colagem; 

 Passeios e exploração pela creche; 

 Confecção de objetos com sucatas; 

 Todas as reproduções das crianças são incentivadas e valorizadas. Constantemente são 

propostas atividades de criação utilizando diferentes recursos e técnicas: pintura com esponja e 

guache, giz de cera, vela, etc. 

 

FASE 1 

 

Objetivos específicos de aprendizagem: 

 Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais;  

 Movimentar-se com destreza; 

 Conhecer e nomear as partes do corpo; 

 Aperfeiçoar noção de sequência; 
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 Desenvolver o raciocínio lógico; 

 Conhecer, diferenciar e nomear as cores primárias, secundárias e tonalidades; 

 Conhecer, diferenciar e nomear as formas geométricas; 

 Desenvolver e aperfeiçoar coordenação motora fina; 

 Ser capaz de se localizar no tempo e no espaço, por meio dos conceitos matemáticos; 

 Favorecer a socialização; 

 Desenvolver a memória, atenção e concentração; 

 Desenvolver a imaginação e a criatividade; 

 Favorecer a noção de higiene e boas maneiras; 

 Reconhecer e nomear as letras do alfabeto; 

 Reconhecer, nomear e fazer a relação numeral/quantidade de 1 a 10. 

 Respeitar regras simples de convívio social; 

 Vivenciar e praticar atitudes de solidariedade com o outro; 

 Reconhecer seu nome e dos amigos como identidade social; 

 Conhecer, apreciar e valorizar manifestações artísticas e culturais, como música, teatro, culinária, 

dança, cinema, vídeo, artes plásticas, poesia; 

 Conhecer, apreciar e praticar jogos e brincadeiras presentes em nossa cultura. 

Conteúdo: 

 Cores primárias, secundárias e tonalidades; 

 Formas geométricas (círculo, quadrado, triângulo, retângulo e losango); 

 Coordenação motora ampla; 

 Coordenação motora fina (recorte, alinhavo, perfuração e dobradura); 

 Matemática (agrupamentos/ sequência / correspondência um a um/ conceitos matemáticos/ 

formação de conjuntos/ seriação); 

 Numeral e quantidade; 

 Percepções (visual, auditiva, olfativa, tátil e paladar); 

 Nome e sobrenome; 

 Cuidados com a higiene; 

 Boas maneiras; 

 Ecologia; 

 Corpo humano; 

 Introdução às primeiras palavras em inglês; 

 História da arte; 
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 Datas comemorativas; 

 Compositores da música clássica. 

 

Situações de aprendizagem: 

Se as atividades das faixas etárias anteriores forem bem desenvolvidas, é muito mais fácil dar 

sequência ao planejamento da Fase 1. O lúdico, a imaginação, a fantasia e a criatividade continuam 

fazendo parte da rotina.  

 Dramatização, teatro de fantoches, teatro de sombras, vídeos educativos; 

 Jogos cooperativos; 

 Brinquedos educativos que favorecem o entendimento sobre as vestimentas adequadas, 

cuidados, higiene, identificação e função das partes do corpo. 

 Jogos de mesa (Quebra-cabeça, jogo da memória, dominó, bingo, jogo de percurso, tangran); 

 Poesias e parlendas; 

 Músicas e cantigas de roda; 

 Exposições e apreciação de alimentos; 

 Culinária; 

 Dobraduras; 

 Recorte e colagem; 

 Passeios e exploração pela creche; 

 Confecção de objetos com sucatas; 

 Experiências científicas; 

 Caixa surpresa; 

 Exploração de instrumentos musicais; 

 Todas as reproduções das crianças são incentivadas e valorizadas. Constantemente são 

propostas atividades de criação utilizando diferentes recursos e técnicas: pintura com esponja e 

guache, giz de cera, vela, etc. 

 
 

4. HISTÓRICO DO NÚCLEO 

 

            No dia 11 de abril de 1994 foi inaugurado o núcleo Luiz Boccalato. A ideia de montar uma creche 

surgiu através do Sr. Luiz Boccalato, proprietário da Empresa Companhia Copas Fertilizantes, mas só 

após o seu falecimento se concretizou, por iniciativa de seus filhos e netos. No início existiam apenas 
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duas salas e o núcleo funcionava em uma casa de propriedade da empresa. 

De acordo com o trabalho desenvolvido pela Comunidade Inamar e com a grande demanda de 

cadastros, no ano seguinte o atendimento foi ampliado e a Empresa cedeu mais um imóvel na mesma 

rua. No ano de 1996 já existiam seis salas e 110 crianças atendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até o ano de 1998, o núcleo foi mantido pela empresa, porém, com dificuldades econômicas, a 

empresa decretou falência. 

Para que a Comunidade Inamar continuasse a realizar o trabalho no núcleo Luiz Boccalato, foi 

necessária uma busca constante de recursos, até que em 1999 a Empresa de Serviços de Limpeza 

Urbana, resolveu, provisoriamente, assumir parte das despesas, o que diminuiu consideravelmente o 

repasse. Em janeiro de 2000 o mesmo se encerrou.  

Após longas negociações com a Prefeitura de Santo André, em janeiro de 2001, foi firmado um 

convênio para continuar atendendo as 110 crianças. Renovando o convênio, foi ampliado o 

atendimento em 2003 para as 125 crianças. Em 2014 a Prefeitura propôs a ampliação de mais duas 

salas totalizando o atendimento para 155 crianças. 

Em 2017 o número de crianças foi reduzido para 100, permanecendo em 2018. Em apenas um 

imóvel. 

Após uma longa procura por um imóvel onde o atendimento pudesse ser ampliado e ainda 

proporcionar as crianças espaços para que elas pudessem correr, tomar banho de sol, em 2019 o ano 

letivo iniciou-se em um novo endereço. No novo imóvel, temos um espaço físico privilegiado: 



 
 

21 
 

brinquedoteca, quadra, parque, jardim, seis salas de atividades e espaço coberto para realizar as 

brincadeiras do Corpo e Movimento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. AVALIAÇÃO DO PLANO ANTERIOR 

 
“Alcançar os objetivos propostos é mais do que uma meta, é 
uma realização profissional e pessoal de um trabalho bem feito 
em equipe ao longo do ano.” 

Franco Rigolli 
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Realizar um bom trabalho no núcleo Luiz Boccalato sempre esteve presente nas pautas das 

paradas pedagógicas, reuniões diárias entre as educadoras e coordenação, reuniões de pais e outras 

reflexões. E a cada ano o grupo vem se esforçando e procurando subsídios para uma melhoria tanto no 

aspecto pedagógico, quanto no âmbito social.  

Tendo como objetivo principal o bem estar da criança, as educadoras realizaram ao longo do ano 

atividades interessantes, divertidas e dinâmicas que exploraram a autonomia, a criatividade, a atenção e 

acima de tudo a socialização.  

Constantemente a coordenação esteve presente no dia-a-dia das crianças e das educadoras, 

acolhendo, orientando e mostrando como realmente a rotina deve acontecer. 

 A Proposta Pedagógica da Comunidade Inamar é bastante diferenciada, por isso a presença e a 

constância da coordenação durante o desenvolvimento das atividades, assim como a dedicação do 

grupo e principalmente das atividades desenvolvidas na Brinquedoteca e Quadra, que além de reforçar 

os conceitos que já foram trabalhados nas salas de atividades, também proporcionam agradáveis 

momentos de alegria e satisfação. 

Com relação à quadra é importante esclarecer que as atividades que ocorreram no espaço 

referiam-se ao Corpo e Movimento. 

 Em se tratando ao espaço físico, o núcleo era bastante pequeno e as áreas externas eram 

bastante escassas. 

Em 2015 foi implantada a avaliação das crianças por meio do Portfólio. Durante cada trimestre as 

educadoras registram no mesmo alguns aspectos referentes ao desenvolvimento da coordenação 

motora, linguagem, socialização, raciocínio lógico e cognitivo de cada criança, já que essa avaliação é 

individual. Neste material também é possível acompanhar os registros, caso a criança faça algum 

tratamento terapêutico. Contudo, constatamos que no término do ano letivo cada criança tem um 

relatório completo em relação ao seu desenvolvimento, a qual foi acompanhada e avaliada durante 

todo o ano, sendo possível rever alguns pontos que não estavam de acordo com a faixa etária. 
 

6. PROJETOS 

 

Dentro da abordagem pedagógica, Brincar de Aprender, realizamos apenas um único projeto. 

Sendo assim, as atividades são pensadas para as faixas etárias Maternal e Fase 1. 

 

Projeto: A História da Humanidade contada às crianças através da Arte 



 
 

23 
 

Justificativa: 

A implantação da Pinacoteca no núcleo tem como objetivo proporcionar as crianças e aos 

educadores a riqueza da História da Humanidade, desde os homens das cavernas até os dias atuais. 

O Nosso projeto apresenta a História da Humanidade dividida em fases, apresentamos a Pré-

História, a Idade Média, o Humanismo, a Renascença, a Idade Moderna e finalizamos na Idade 

Contemporânea. 

Usando uma linguagem simples, seguida de muita imaginação, fantasia e criatividade os 

monitores conseguem transmitir para as crianças o mundo maravilhoso da expressão humana por meio 

da arte. 

Ao contrário do que se possam imaginar as crianças conseguem assimilar esses conhecimentos, 

distinguir pintores, obras e até mesmo as épocas levando esse aprendizado para o resto de suas vidas.  

 

Período e Faixa etária: Este Projeto será desenvolvido durante o ano de 2019 nas faixas etárias 

Maternal e Fase 1. 

 

Objetivo: Mostrar a evolução do Homem através da Arte. 

 

Estratégias: Como principais recursos, o teatro e as exposições são organizados pelas educadoras, mas 

tendo as crianças como personagens. De forma simples, seguindo a condição de entendimento de cada 

faixa etária, são apresentados os pintores e as características da arte de acordo com cada período.  

Os assuntos são sugeridos nas apostilas pedagógicas, todavia a metodologia cabe a cada educadora, 

levando em consideração os aspectos cognitivos de cada turma. 

 

7. CALENDÁRIO ESCOLAR - 2019 
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8. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  
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O Núcleo Luiz Boccalato atende a 125 crianças, divididas em três faixas etárias e seis turmas: 

 

Turma Nº de crianças 
 

MATERNAL 1 – Minigrupo 23 

MATERNAL 2 – Maternal A 24 

MATERNAL 2 – Maternal B 22 

MATERNAL 2 – Maternal C 20 

ETAPA 1 – Fase 1 A 18 

ETAPA 1 – Fase 1 B 18 

TOTAL  125 

 

Durante o dia as crianças participam de diversas atividades. Apesar de cada turma ter a sua sala 

referência, elas frequentam outros ambientes como brinquedoteca, quadra, parque, espaço descoberto, 

o qual é utilizado como solário e espaço coberto com lousa, cabanas, almofadas, tatames e uma 

infinidade de brinquedos. 

Segundo especialistas e neurologistas na área infantil, os horários curtos, as atividades 

interrompidas, mas com início, meio e fim, as mudanças de ambientes ajudam a manter a criança 

interessada. 

Despertar o interesse da criança pelo desconhecido é ajudá-la a buscar sempre o aprendizado, a 

independência, é despertar o “ser capaz”. 

Em cada ambiente são realizadas atividades e brincadeiras que complementam umas as outras. 

Dessa forma, o aprendizado é contínuo. As propostas, na grande maioria têm a duração de trinta 

minutos. Tanto as crianças quanto as educadoras têm a flexibilidade de mudar a atividade que estava 

programada e até mesmo mudar de ambiente, desde que não prejudique o andamento da programação 

das demais salas. 

Durante as formações, os educadores são orientados em promover constantemente situações de 

aprendizado, que para aprender, com mais facilidade, requer experimentação, vivência corporal e a 

manipulação de objetos, pois seu pensamento é concreto, precisa ver e sentir para aprender a abstrair. 

 

9. ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS 

Todas as crianças são atendidas período integral das 8h às 17h.  

 

Sala/ Faixa 
etária 

 
Turm

N° de 
Crianças 

Educadora 
Responsável 

Educadora 
Responsável 

Pertence ao 
convênio 
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a por sala Período integral Período integral 

MATERNAL I 
 

Minigrupo 

- 23 Vanessa Lima Kopcak Maria Antonia da 
Conceição Bonfim 

Sim 

MATERNAL II 
 

Maternal 

A 24 Geiza Silva Soares  Beatriz Florencio 
Schoenherr Souza 

Sim 

MATERNAL II 
 

Maternal 

B 22 Cintia Aparecida Pinho 
Andrade 

Marilene Dezidério Sim 

MATERNAL II 
 

Maternal 

C 20 Marcia Faustino  
 

Jocineide Muniz Petente Sim 

ETAPA I 
 

Fase 1 

A 18 Rosemaria Andrade da 
Conceição 

 Sim 

ETAPA I 
 

Fase 1 

B 18 Elizete Ferreira de 
Almeida 

 Sim 

 

10. QUADRO DO PESSOAL DOCENTE, TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 
 

 Quadro de educadoras e coordenação 
 

 
Nome 

Escolaridade/ 
Habilitação 

Horário de 
trabalho 

Função 
Turma 

atribuída 

Pertence 
ao 

convênio 

Beatriz Florencio Schoenherr 
Souza 

Licenciatura 
em Pedagogia 

7h45 às 
17h 

Educadora Maternal 
- A 

Sim 

Cintia Aparecida Pinho 
Andrade 

Licenciatura 
em Pedagogia 

7h45 às 

17h 

Educadora Maternal 
- B 

Sim 

Débora Cristina Campos Licenciatura 
em Pedagogia 

7h45 às 

17h 

Coordenad
ora 

- Sim 

Elizete Ferreira de Almeida Licenciatura 
em Pedagogia 

7h45 às 

17h 

Educadora Fase I - 
B 

Sim 

Geiza Silva Soares Licenciatura 
em Pedagogia 

7h45 às 

17h 

Educadora Maternal 
- A 

Sim 

Jocineide Muniz Petente Licenciatura 7h45 às Educadora Maternal Sim 
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em Pedagogia 17h - C 

Lauriene Lima da Silva Martins Licenciatura 
em Pedagogia 

7h45 às 

17h 

Orientador
a 

Educacional 

- Sim 

Marcia Faustino Licenciatura 
em Pedagogia 

7h45 às 

17h 

Educadora Maternal 
- C 

Sim 
Pediu 

demissão 
10/4/2019 

Maria Antonia da Conceição 
Bonfim 

Licenciatura 
em Pedagogia 

7h45 às 

17h 

Educadora Minigrupo 
I  

Sim 

Marilene Dezidério Licenciatura 
em Pedagogia 

7h45 às 

17h 

Educadora Maternal 
- B 

Sim 

Rosemaria Andrade da 
Conceição 

Licenciatura 
em Pedagogia 

7h45 às 

17h 

Educadora Fase I - 
A 

Sim 

Vanessa Lima Kopcak Licenciatura 
em Pedagogia 

7h45 às 

17h 

Educadora Minigrupo Sim 

 Quadro de Pessoal de Apoio 

 

Nome 
Escolaridade/ 

Habilitação 
Horário de 
trabalho 

Função 
Pertence ao 

convênio 

Camila Gomes de Souza Ensino médio 
Completo 

7h15 às 

17h 

Auxiliar de limpeza Sim 

Evanice dos Santos Silva 
 

Ens. Fundamental 
Completo 

7h15 às 
17h 

Auxiliar de limpeza Sim 

Fernanda Fernandes de 
Almeida 

Ensino superior 
incompleto 

7h45 às 
17h 

Auxiliar 
administrativo 

Sim 

Ivone Brasida Pereira da 
Silva 

Ensino médio 
Completo 

7h15 às 

17h 

Cozinheira Sim 

Luciana Farias Damas-
ceno 

Superior completo 
em Recursos 

Humanos 

7h45 às 

17h 

Auxiliar 

administrativo 

Sim 

Letícia Helena Gil Ensino médio 
Completo 

7h45 às 

17h 

Recepcionista Sim 
Pediu 

demissão dia 
10/4/2019 

Maraina dos Santos Ens. Fundamental 7h15 às Auxiliar de limpeza Sim 
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Completo 17h 

Marco Antonio Man-
tovani 

Ens. Fundamental 
Incompleto 

7h15 às 

17h 

Auxiliar de limpeza Sim 
Pediu 

demissão dia 
28/3/2019 

 

Observação: A equipe do RH está realizando o processo seletivo para o preenchimento das vagas da 

recepcionista, auxiliar de limpeza e educadora. 

 

 

11. MATRÍCULA E TRANSFERÊNCIA 

 

 O processo de inscrição para novos atendidos interessados a vaga na creche acontece de 

segunda a sexta-feira, no período das 08h30 as 09h30 e das 13h30 às 14h, com flexibilidade de 

atendimento para famílias que necessitam algum horário ou dia específico. 

 Para que seja efetuada a inscrição com sucesso orientamos os responsáveis a comparecerem 

com certidão de nascimento da criança, documento do responsável pela inscrição, carteirinha de vacina 

e comprovante de residência.  

 A partir da documentação, é realizada a inscrição e a criança aguarda a vaga em lista de espera. 

As inscrições são passadas para o setor social, que realiza as visitas domiciliares ao longo do ano de 

todas as crianças que estão aguardando pela vaga. Após uma análise da situação de moradia da família e 

suas condições de vulnerabilidade, a criança é contemplada para ser inserida no quadro de crianças do 

núcleo.  

 Para realização da matrícula na creche, é necessário que o responsável apresente os seguintes 

documentos: 

 

Quantidade 
 

Documento 

4 Fotos 3 x 4 

2 Certidão de Nascimento 

1 Carteirinha de vacina 

1 Carteirinha de vacina 

1 Carteirinha de convênio médico (se houver) 

1 Carteirinha do SUS (se houver) 

1 Comprovante de endereço 

1 RG, CPF e título eleitor dos pais ou responsáveis. 
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1 Declaração de trabalho dos pais (se for registrado) 

 

 Os candidatos serão preferencialmente selecionados se estiverem em vivencia de situação de 

risco e vulnerabilidade social. 

 As transferências não são realizadas como protocolo da entidade, pois quando crianças que 

frequentam escolas no período parcial solicitam a vaga na unidade são compreendidas como matrículas 

novas e não transferências, apesar de não serem prioritárias na escolha dos casos atendidos, estes que 

referem-se às crianças sem matrícula. 

 

12.  AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 

 

A ação do projeto Formação, desenvolvido pela Política de Capacitação de Gestores, 

Trabalhadores e Parceiros consiste nas ações formativas direcionadas ao grupo de monitores e 

coordenação. 

O objetivo é manter a qualidade dos serviços oferecidos e de todo o trabalho, este que depende 

da condição de formação de quem está envolvido, sendo que a ação de formação é uma ferramenta de 

aprimoramento utilizado em todos os países desenvolvidos. 

Profissionais preparados formam cidadãos conscientes, solidários, autônomos, inteligentes e 

capazes de transformar a sociedades em que vivem. 

A Comunidade Inamar deseja realizar intervenções específicas para a ampliação dos 

conhecimentos e a melhoria continuada dos serviços oferecidos. A metodologia deste projeto é baseada 

em intervenções que ocorrem nos momentos de Planejamentos e Treinamentos, já previstos na rotina 

pedagógica. 

Os planejamentos poderão ocorrer aos sábados e ou as sextas-feiras e o Treinamento ocorre 

uma vez no ano, durante uma semana.  

A Instituição tem um material pedagógico muito rico, com apostilas que são utilizadas também 

por várias organizações governamentais e não governamentais, como por exemplo: escolas públicas e 

particulares.  

Este material que é totalmente desenvolvido na Instituição por uma equipe preparada tem sido 

utilizado pelos profissionais nas salas de atividades junto às crianças para que possam se desenvolver 

apropriando-se dos mais diferentes assuntos, sem abrir mão da ludicidade e qualidade em todos os 

processos desenvolvidos. 
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A apostila Brincar de Aprender, fruto de décadas de estudos, 
pesquisas, análise de relatórios dos monitores e avaliação do 
desenvolvimento das crianças, consegue determinar os 
objetivos. Assim montada, discutida e avaliada, torna-se fonte 
de inspiração e de diálogo. Está em constante transformação e 
se adapta às necessidades e ao desenvolvimento tanto dos 
monitores como das crianças. 

Franco Rigolli, 2008 
 

Parada Pedagógica / Planejamentos 

As paradas pedagógicas também denominadas Planejamentos são realizados aos sábados ou 

sextas-feiras de acordo com o Calendário Escolar. 

Os planejamentos têm por finalidade preparar ao máximo os profissionais envolvidos, a partir de 

discussões sobre as propostas existentes no material pedagógico, estimulando uma profunda reflexão 

sobre os temas e as formas de aplicação junto às crianças, pois, esse movimento proporciona um 

cuidado especial e aulas muito mais ricas e interessantes, provocando os resultados esperados no 

processo educativo. 

Além dos momentos de planejamento estão previstos na Política de Capacitação, através do 

Projeto, circuitos de palestras e workshops, com profissionais de diversas áreas, que possam contribuir 

efetivamente para o processo de capacitação permanente dos profissionais. 

No primeiro momento, a equipe reúne-se, para discutir atividades da próxima quinzena e 

planejar detalhes e utilização de materiais. Procura-se enfatizar maneiras diferenciadas para apresentar 

determinados temas da apostila. No segundo momento, os monitores e profissionais envolvidos 

participam de oficinas ou palestras para aplicação prática da proposta. 

Por meio das oficinas, das dinâmicas e reuniões em grupo, busca-se proporcionar momentos lúdicos, de 

entrosamento, de troca de ideias e também de conhecimento.  

 
Os planejamentos proporcionam intenso entrosamento entre 
os monitores dos vários núcleos, uma troca salutar de ideias e 
a veiculação de grande riqueza de informações. 

Franco Rigolli, 2008 

 Calendário das Paradas Pedagógicas 

 

MÊS DIA 

Janeiro 21 e 22 – Período da manhã 

Fevereiro 23 

Março 16 
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Abril 06 

Maio 18 

Junho 28 

Julho 29 

Agosto 17 

Setembro 27 

Outubro 19 

Novembro 09 

Observação:  Nos dias 24 e 25 de Janeiro foi realizado no período da tarde o primeiro ciclo de reuniões 

de pais intitulado como Reunião de Critérios de Atendimento.  

Os principais objetivos foram esclarecer os critérios de atendimentos da Instituição, apresentar o 

corpo docente, conhecer um pouco mais as famílias atendidas e, ainda, possibilitar a familiarização 

destas com o ambiente que faz parte das atividades diárias das crianças. 

 

Semanário 

Após a realização do planejamento, as educadoras se reúnem em pequenos grupos no próprio 

núcleo, as segundas-feiras, para realizar uma discussão ainda mais próxima de tudo que já foi 

transmitido durante o planejamento. Esse momento é propício para a troca de ideias e esclarecimento 

de dúvidas. A participação da coordenação é sempre efetiva. 

 

Reunião Diária 

Todos os dias, acontece uma reunião de 15 minutos antes do horário de entrada das crianças, 

que favorece a intervenção pedagógica, na qual a coordenação auxilia com sugestões, esclarecimento 

de dúvidas que possam ocorrer no dia-a-dia com as crianças. 

Durante as reuniões diárias todos devem ter em mãos a Apostila Pedagógica, para que assim 

possamos acrescentar as ideias que surgem neste momento. Brincadeiras e dinâmicas também são 

realizadas neste momento. 

 
Formação da coordenação pedagógica 

Uma vez por semana na quinta-feira no período da manhã, todas as coordenadoras encontram-

se na Sede da Comunidade Inamar para discussão das situações diárias dos núcleos, estudo e 

aprofundamento de materiais voltados à Educação Infantil. As reuniões realizadas mensalmente às 
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quartas-feiras pela Equipe de Supervisão das Creches Conveniadas também são vistas como mais uma 

forma de contribuição para o aprimoramento do trabalho e perfil profissional da coordenação.  

 
 FORMAÇÃO PEDAGÓGICA - Capacitação Permanente de trabalhadores, gestores e Parceiros  

Com base no idealismo do fundador da Comunidade Inamar, Sr. Franco Rigolli, que sempre 

acreditou que “A qualidade da escola tem como ponto de partida um minucioso plano de atividades e o 

preparo constante dos profissionais envolvidos”, foi realizado nos dias 21 e 22 de janeiro, a Formação 

Pedagógica de 2019 para consolidar a missão da Instituição. 

 

Nossa Missão 
Atender crianças e suas famílias em situação de vulnerabilidade social, promovendo a educação e a 

cidadania por meio da qualificação e preparo dos profissionais envolvidos. 

 

A Formação possibilitou à equipe de educadores e coordenadores a elaboração de métodos 

próprios de intervenção na realidade diária, a partir da reflexão crítica sobre as experiências individuais 

e coletivas. 

Participaram dessa capacitação 166 profissionais, entre eles educadores, estagiários de 

Pedagogia e coordenadoras de todos os núcleos. 

O objetivo da Formação foi de proporcionar aos profissionais envolvidos uma reflexão sobre as 

ações cotidianas, para apropriação ativa de conhecimento teórico que amplie, articule, traduzindo-se 

em novas competências para agir no fazer pedagógico. 

Pensar, discutir e construir requer um preparo que a Comunidade Inamar favoreceu nesses dois 

dias com os seguintes temas: 

 

 BNCC e as Práticas Psicomotoras com a Psicopedagoga e Psicomotricista Julianne Feldmann 

O objetivo de abordar esse tema foi possibilitar o desenvolvimento de habilidades motoras com 

a intenção de contribuir para alfabetização, prevenir as dificuldades de aprendizagem, incentivar a 

prática do movimento em todas as etapas da vida de uma criança relacionando a BNCC (Base Nacional 

Comum Curricular). 
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 Primeiros Socorros com Eric Moraes Amorim 

O objetivo da palestra foi de propiciar aos educadores e demais funcionários para que consigam 

agir em situações emergenciais enquanto a assistência médica especializada está a caminho. 

   
 

 BNCC com a Psicopedagoga e Orientadora Educacional Sheila Toscano 

 

A palestra teve como objetivo, de 
modo simplório, a princípio, 
apresentar a estrutura e as 
competências da BNCC aos 
educadores e coordenadores; ampliar 
o diálogo entre todos os envolvidos 
por sua implementação, gerar 
curiosidade no grupo para que exista 
uma ampliação no interesse em saber 
mais a respeito. 

 

 

 Proposta Pedagógica da Comunidade Inamar com a Psicopedagoga e Orientadora Educacional 
Lauriene Martins 

 

A palestra teve como 
objetivo, esclarecer a toda a 
equipe, após a 
implementação da BNCC, 
quais serão as mudanças a 
serem feitas na Proposta 
Pedagógica da Instituição.   
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Durante as Paradas Pedagógicas, os educadores e coordenadores terão o privilégio de participarem de 

outras palestras e oficinas que abordarão o assunto. De acordo com a análise das avaliações realizadas 

pelos educadores, esses dois dias de formação foram muito significativos, produtivos, enriquecedores e 

repletos de ideias e sugestões que servirão para a prática diária com as crianças. 

Santo André, 18 de Abril de 2019 
  

Lauriene Lima da Silva Martins 
Orientadora Educacional 

Carolina Aparecida Domingos Pereira 
Gerente Educacional 

 


