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Proposta Pedagógica 

 Educação Infantil  
 
 

1 - Identificação da Instituição 
 

 Nome da Instituição: Instituto Educacional Londrina 

 

 Endereço: Avenida Bernardo Guimarães, Nº 237, bairro Londrina, CEP – 

33115-650, em Santa Luzia – MG; telefone: (31)3637-0897_ Endereço 

Eletrônico: institutolondrina@gmail.com _ Site: www.institutolondrina.com.br 

 

 Entidade Mantenedora: O Instituto educacional Londrina é propriedade 

de sua Entidade Mantenedora Instituto Educacional Londrina- Ltda-Me, 

CNPJ- 42.779.868/0001-81, registrada no Cartório Modestino Gonçalves 

Filho, em 19 de outubro de 1992, sob. Nº 388, com sede à Av. Bernardo 

Guimarães, Nº 237- Bairro Londrina, CEP:33.115-650, em Santa Luzia- MG. 

 

 História da Instituição 

O Instituto Educacional Londrina, de Ensino Fundamental (1ª a 8ª séries) 

iniciou suas atividades educacionais em 1993 com a denominação Instituto 

Educacional Ramaon- Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries). 

 

O Parecer CEE Nº 501/1993 publicado no Minas Gerais de 30 de julho de 

1993 pronuncia favoravelmente a autorização de funcionamento do Ensino 

Fundamental -1ª a 4ª série no Instituto Educacional Ramaon.  

 

 A Portaria da SEE Nº 784 /1993 publicada no Minas Gerais de 07 de agosto 

de 1993 autoriza o funcionamento do Instituto Educacional Ramaon- Ensino 

Fundamental (1ª a 4ª séries). 

 

http://www.institutolondrina.com.br/
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A Portaria SEE Nº 2141/2002 publicada no Minas Gerais de 17 de fevereiro 

de 2002 autoriza a extensão de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental, 

Instituto Educacional Ramaon- Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries), que 

passa a identificar-se como Instituto Educacional Ramaon- Ensino 

Fundamental (1ª a 8ª séries). 

 

A Portaria SEE Nº 1237/2009 de 20 de outubro de 2009 autoriza a mudança 

de denominação do Instituto Educacional Ramaon -  Ensino Fundamental (1ª 

a 8ª séries) para Instituto Educacional Londrina, de Ensino Fundamental – 

1ª a 8ª séries). 

 

O Instituto Educacional Londrina tem um sério compromisso para com a 

comunidade escolar e, em especial, para com seus alunos, visando prepará-los para o 

exercício da cidadania desde seus primeiros anos, construindo base sólida para 

continuidade de sua vida escolar. 

 

Justificativa:  

 

A presente Proposta Pedagógica da Educação Infantil do Instituto Educacional 

Londrina nasceu do movimento ação-reflexão-ação construído e vivenciado por todos 

os envolvidos para tornar a escola um local onde cada aluno possa encontrar a 

possibilidade de uma instrumentalização para realizar os seus projetos. Desta forma, a 

qualidade de ensino tornar-se-á condição básica para a formação integral do aluno. 

 

Tem a Proposta Pedagógica da Educação Infantil do Instituto Educacional Londrina, 

como princípios básicos, respeitar os fundamentos que a norteiam, emanados pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais, para a Educação infantil, assim delineados: 

 

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

respeito ao bem comum. 

 Princípios Políticos dos direitos e deveres da cidadania e do respeito à ordem 

democrática. 
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 Princípios Estéticos da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da 

diversidade de manifestações artísticas e culturais. 

 

Esta Proposta Pedagógica vem explicitar o reconhecimento da importância da 

identidade pessoal das crianças, de suas famílias, dos professores e outros 

profissionais da educação e a identidade do Instituto, nos vários contextos em que se 

situa. 

 

Ela delineará métodos de trabalhos pedagógicos que reconheçam as crianças como 

seres íntegros, que aprendem a ser e a conviver com elas, com os demais e com o 

próprio ambiente de maneira articulada e gradual, buscando a partir de atividades 

intencionais, em momentos de ações, ora estruturadas, ora espontâneas e livres, a 

interação entre as diversas áreas de conhecimento e aspectos da vida cidadã, 

contribuindo, assim com o provimento de conteúdos básicos para a constituição de 

conhecimentos e valores. 

 

Objetiva este documento a organização de estratégias de avaliação, através do 

acompanhamento e dos registros de etapas alcançadas, nos cuidados necessários 

deste processo avaliativo direcionado para a educação de crianças de três a cinco 

anos, sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental. 

 

Serão assegurados, no âmago deste documento, os direitos básicos das crianças e de 

seus familiares, no que tange a educação de seus filhos, bem como os cuidados num 

contexto de atuação multidisciplinar, através de profissionais qualificados, num 

processo de gestão democrática, por parte dos educadores, a partir de liderança 

responsável e de qualidade. 

 

Esta é uma síntese da Proposta Pedagógica do Instituto Educacional Londrina, para 

a Educação Infantil, que objetiva introduzir, de forma sintética, as principais diretrizes 

estruturais, funcionais e avaliativas desta etapa da Educação Básica. 
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 Contexto sociocultural:  

O Instituto Educacional Londrina se insere em uma comunidade de classe 

média, atendendo crianças de várias etnias, costumes, crenças e nível 

socioeconômico num contexto de respeito às tradições e voltado para o 

atendimento às perspectivas da família em relação à educação das suas 

crianças. 

 

 Atendimento: 

A educação infantil será oferecida em:                                 

                Pré-escola para crianças de 3 e 5 anos de idade 

 

 Número de crianças/ faixa etária 

                3 a 4 anos _ até 20 crianças por professor e um monitor. 

                4 a 5 anos – até 25 crianças por professor e um monitor. 

 
2 - Fins e objetivos da Instituição 
 

O Instituto Educacional Londrina tem como objetivo a construção do conhecimento 

de forma coletiva, onde todos os envolvidos no processo educativo se comprometem 

com a busca da excelência na educação, buscando preservar o ideal de uma escola 

transformadora e democrática.   

 

A construção da Proposta Pedagógica do Instituto Educacional Londrina iniciou-se 

em 2015 com a participação de todos os profissionais do estabelecimento, pais de 

alunos, através de reuniões programadas e dirigidas pela direção, que também exerce 

a função de coordenadora pedagógica do Instituto.    

 

No atendimento as crianças da primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil 

tem como objetivo garantir o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social; visando a indissociabilidade do cuidar, educar; o 

direito a proteção, a saúde, a liberdade, a confiança, ao respeito, a dignidade, a 
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brincadeira, a convivência e a interação com outras crianças; respeitando os princípios 

éticos políticos e estéticos.  

 

Discutindo e fazendo os apontamentos pertinentes ao objetivo almejado nasceu a 

Proposta Pedagógica do Instituto Educacional Londrina que estará sujeita a 

alterações sempre que se sentir necessidade. 

2.1. - Fins e Objetivos da Educação Infantil 

Os Objetivos Gerais da Educação Infantil estão inseridos nas Finalidades Educativas 

do nosso Projeto Político Pedagógico. Essas finalidades educativas expressam uma 

determinada concepção de homem, de sociedade, de cultura, de ciência e de trabalho. 

Cada professor deve ter condições para efetivar em sua sala de aula, as adaptações e 

adequações que cada situação educativa exige. O trabalho realizado na Educação 

Infantil na Escola é norteado para que a criança alcance os seguintes objetivos:  

                                                             

 Desenvolver uma linguagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais 

independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas 

limitações. 

 Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas 

potencialidades e seus limites, valorizando hábitos de cuidados com a própria 

saúde e bem estar. 

 Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo 

sua autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de 

comunicação e interação social. 

 Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos 

poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os demais, 

respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração. 

 Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se 

cada vez mais integrante, dependente e agente transformador do meio 

ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua conservação. 

 Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e 

necessidades. 



                               

                                   Instituto Educacional Londrina 

                               Av. Bernardo Guimarães, Nº 237 – Bairro Londrina 
                                           Santa Luzia/MG.   CEP: 33115-650 
                                       Site: http://www.institutolondrina.com.br 

                                                     Tel.: (31) 3637-0897 
 

8 

 

 
 

 Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral) de forma a 

compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, 

necessidades e desejos e avançar no seu processo de construção de 

significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva. 

 Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de 

interesse, respeito e participação frente a elas e valorizando a diversidade. 

 Construir as bases para a formação das funções psicológicas superiores, ou 

seja, do raciocínio lógico.   

                                                             

3.  Fins e objetivos da Proposta Pedagógica 
 

A Proposta Pedagógica do Instituto Educacional Londrina e a atuação do professor 

têm como finalidade as crianças da Educação Infantil desenvolverem as seguintes 

competências: 

 Adquirir hábitos sociais. 

 Respeitar as regras simples de convívio social. 

 Participar de situações que envolvam a relação com o outro. 

 Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais para expressarem-se 

nas brincadeiras e nas demais situações de interação. 

 Escolher os brinquedos, objetos e espaços para brincar. 

 Interessar em experimentar novos alimentos e alimentar-se sem ajuda. 

 Participar na realização de pequenas tarefas do cotidiano que envolva ações 

de cooperação, solidariedade e ajuda na relação com os outros. 

 Respeitar as características pessoais relacionadas ao gênero, etnia, peso, 

estatura, etc. 

 Valorizar a limpeza e aparência pessoal. 

 

 Cumprir progressivamente normas e regras. 

 Estabelecer regras de respeito e amizade com os colegas, professores e 

demais. 

 Desenvolver senso de cooperação e solidariedade. 
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 Ser capaz de fazer suas escolhas. 

 Expor e representar de várias maneiras suas ideias. 

 Nomear gradativamente sentimentos de raiva, medo, alegria. 

 Adquirir progressivamente hábitos de higiene pessoal e ambiental.                                                    

 Ter boa postura nas atividades de sala e pátio. 

 Localizar-se dentro da rotina escolar. 

 Participar de brincadeiras nas quais escolham os parceiros, os objetos, os 

temas, o espaço e as personagens. 

 Valorizar o diálogo como forma de lidar com os conflitos. 

 Participar da realização de pequenas tarefas do cotidiano que envolva ações 

de cooperação, solidariedade e ajuda na relação com os outros. 

 Identificar situações de risco no seu ambiente mais próximo. 

 

4.  Fundamentação Teórica 
 

O Projeto Pedagógico da Educação Infantil tem como base as concepções sobre a           

criança, o cuidar, o educar, o aprender e o brincar. 

 

As crianças da Educação Infantil estão num estágio evolutivo de expansão de suas 

estruturas sensório motoras, vivenciando ainda o tempo da ação e iniciando a 

construção das primeiras estruturas pré-operatórias, além de seu eu corporal e de sua 

identidade. Já tendo desenvolvido a representação ou simbolização (função simbólica), 

englobando dimensões cognitivas e afetivas, começam a lidar com as transformações, 

que possibilitam a conservação e a reversibilidade.     

                                                                    

É importante dar aos diferentes conteúdos um tratamento apropriado, 

instrumentalizando o professor para que ela possa contemplar os conteúdos 

explicitados abaixo: 

 

   Formação Pessoal e Social 
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Refere-se às experiências que favorecem a construção da identidade da criança e a 

conquista da autonomia. Envolve as complexas questões do desenvolvimento de suas 

capacidades afetivas e cognitivas no aprender a ser, a conviver consigo mesmas e com  

os outros, num clima de respeito e confiança. Tem como eixo de trabalho a Construção 

da Identidade e Autonomia. 

 

 Formação Humana  

 A Formação Humana torna-se um componente da proposta curricular de forma 

sistemática e planejada, representando um novo passo em educação, ao articular a 

prática pedagógica no desenvolvimento das competências necessárias ao atual 

contexto social.                                                                                                                                                                  

 

O trabalho é contextual e com participação ativa do aluno, a partir de vivências 

significativas que o desafiam a utilizar suas capacidades para a resolução de 

problemas reais. O professor atua como moderador, coordenando o desenrolar das 

etapas, para que as competências sejam desenvolvidas. 

São utilizados recursos como jogos, teatros, pesquisa, entrevista, atividades sociais, 

com a interdisciplinaridade, viabilizada pelos projetos de trabalho. 

Trabalhamos com 4 (quatro) eixos para o conteúdo curricular: 

 

 Eu comigo – identidade, autoconhecimento e consumo. 

 Eu com o outro – respeito mútuo, tolerância e trabalho, produção e 

transformação. 

 Eu na sociedade – diálogo, solidariedade, competitividade e qualidade. 

 Eu autônomo – autonomia, responsabilidade, participação, projeto, liderança. 

 

5.  Estrutura Organizacional 

5.1. Enturmação 
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Os parâmetros para organização das turmas do Instituto Educacional Londrina 

decorrem da especificidade da proposta pedagógica e das condições do espaço físico, 

recomendada a relação professor/criança, e idades aproximadas. 

 

 3 a 4 anos = até 16 crianças por professor e um monitor. 

 4 a 5 anos = até 20 crianças por professor e um monitor. 

 

5.2. Espaço Físico 

Uma das preocupações do Instituto Educacional Londrina é propiciar condições para 

que as crianças possam usufruir cada vez mais dos espaços físicos, utlizandos-os 

como meio para seu desenvolvimento e aprendizagem. 

Os espaços internos e externos atendem as diferentes funções da instituição 

educacional, no que tange à Educação Infantil, contemplando ventilação, temperatura, 

iluminação e área suficiente. 

 

Os espaços internos destinados à educação contêm estrutura básica, completando: 

 Salas com ventilação artificial (ventiladores) e iluminação, com mobiliário 

adequados a faixa etária dos alunos da Educação Infantil e equipamentos 

necessários. 

 Instalações sanitárias completas, suficientes para uso das crianças e adultos. 

 Espaço para Recreação. 

 Área coberta para atividades de expressão física, artística e de lazer. 

 Biblioteca com uma grande variedade de títulos de histórias infantis e 

material para pesquisa. 

5.3 Equipamentos e Materiais Pedagógicos 

O Instituto possui, para desenvolvimento de suas atividades pedagógicas e 

administrativas, equipamentos e materiais pedagógicos, assim especificados: 

 

 Fotocopiadora e outros equipamentos necessários à execução dos trabalhos 

administrativos e auxílio à produção de materiais didático-pedagógicos. 
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 Materiais pedagógicos confeccionados ou adquiridos, de conformidade com 

os interesses das crianças e necessidades pedagógicas, brinquedos nos 

seus diversos modelos, dispostos de modo a garantir a segurança e 

autonomia da criança e como suporte de outras ações intencionais. 

 Recursos materiais didáticos adequados às diferentes faixas etárias e ao 

número de crianças usuárias. 

 

A escola estará atualizando sempre seu acervo de materiais pedagógicos, visando     

acompanhar as inovações inseridas no processo ensino-aprendizagem infantis.                       

5.4. Tempo Escolar 

O Instituto Educacional Londrina desenvolve sua Proposta Pedagógica 

considerando 200 letivos, 40 semanas anuais, 5 dias semanais 800 hora anuais e 4 

horas diárias, com funcionamento das 12:45 às 17:00 Horas.  

5.5. Jornada de Atendimento da Criança 

Na educação infantil é feito um horário semanal, distribuindo as disciplinas por 

competências e habilidades. 

 

Todas as turmas trabalham com 5 módulos diários, que se complementam, são eles: 

  a) - Linguagem oral e escrita com roda de socialização/ Português. 

  b) - Biblioteca. 

  c) - Natureza e Sociedade/ Ciências/ geografia /história. 

  d) - Matemática. 

  e) - Artes visuais/ música. 

   f) - Educação física/ dia do brinquedo. 

 

Uma vez por semana as crianças têm como atividades curriculares enriquecedoras e 

socializadoras: 

  - Dia do brinquedo. 

  - Roda de fruta. 

  - Hora do conto. 

  - Música e teatro.   
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Nas aulas de educação física as professoras desenvolvem jogos interativos e 

individuais. 

 

Nas aulas de música, trabalhamos com poesias contadas e faladas, utilizando 

instrumentos e vídeos. 

   

5.6. Adaptação dos alunos 

As crianças no Instituto Educacional Londrina são tratadas com individualidade, 

respeitando as particularidades e necessidades de cada um. Cada criança terá seu 

tempo de adaptação, não tendo um tempo determinado para tal. Ela se dará de forma 

gradual, sempre com o acompanhamento da professora e coordenação. 

 

As reações podem ser as mais variadas possíveis, por isso, observar e cuidar são 

importantes. 

 

Criamos possibilidades para a formação de um vínculo afetivo das crianças com os 

professores e todas as pessoas envolvidas no processo, no intuito de que se sintam 

seguras no ambiente escolar. 

 

Nos primeiros dias, as atividades são mais livres, buscando o interesse das crianças e 

conhecimento e a movimentação de todas nos diversos ambientes da escola. 

 

As famílias são orientadas de como proceder em relação ao choro e dificuldades de 

separação, deixando claro, a legitimidade do sentimento da criança naquele momento. 

Todos na escola procuram assumir uma postura flexível e afetiva, tendo sempre como 

objetivo criar um espaço agradável, onde a criança se sinta segura e tenha prazer em 

estar no ambiente escolar.  
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6.  Estrutura Curricular 

6.1. Componentes Curriculares 

 

 Movimento 

Através dos movimentos, as crianças expressam sentimentos, emoções e            

pensamentos. 

 

O movimento humano constitui uma linguagem que permite às crianças agirem sobre o 

meio físico e atuarem sobre o ambiente humano. 

 

É importante que o aluno sinta-se seguro e protegido no ambiente escolar para 

arriscarem a vencer desafios. Um ambiente rico e desafiador amplia o conhecimento 

acerca de si mesmo, dos outros e do meio em que vivem. 

 

Crianças de 3 a 5 anos 

 Representar graficamente o próprio corpo e nomear corretamente as partes. 

 Dominar satisfatoriamente o esquema corporal. 

 Coordenar, em exercícios físicos, movimentos de braços e pernas. 

 Acompanhar diferentes ritmos. 

 Ter equilíbrio nas situações diversas. 

 Vestir-se sozinho. 

 Ter boa postura nas atividades dirigidas e livres. 

 Perceber sensações, limites, potencialidades, sinais vitais e integridade do 

próprio corpo.  

 Participar de brincadeiras e jogos que envolvam correr, subir, descer, 

escorregar, pendurar-se, movimentar-se, dançar etc., para ampliar 

gradualmente o conhecimento e controle sobre o corpo e o movimento. 

 Utilizar recursos de deslocamento e das habilidades de força, velocidade, 

resistência e flexibilidade nos jogos e brincadeiras dos quais participa. 

 Valorizar suas conquistas corporais. 
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 Manipular materiais, objetos e brinquedos diversos para aperfeiçoamento de 

suas habilidades manuais. 

                   

Música 

A música é uma forma de expressão, uma linguagem universal, utilizada através dos 

tempos por todos os povos e civilizações. 

 

A música é uma ferramenta indispensável na rotina diária da escola, além de ser um 

recurso enriquecedor no processo de ensino e aprendizagem. 

 

Além disso, essa poderosa ferramenta, pode estimular a coordenação motora, ajudar 

na alfabetização, na concentração, desenvolver a autodisciplina e facilitar a convivência 

social das crianças.     

                                                                 

Estimulamos a criança a desenvolver a linguagem, utilizando-se de músicas e melodias 

curtas, com conteúdo criativo, que possibilitem sempre novas aprendizagens. 

 

As canções infantis, os brinquedos cantados e rítmicos, os jogos com movimentos, as 

cantigas de roda, as brincadeiras com palmas, gestos sonoros e corporais estão 

presentes nos conteúdos de trabalho. 

  

Artes Visuais 

As Artes Visuais expressam, comunicam e atribuem sentido a sensações, sentimentos, 

pensamentos e realidade por meio da organização de linhas, formas, pontos, tanto 

bidimensional como tridimensional, além de volume, espaço, cor e luz na pintura, no 

desenho, na escultura, na gravura, na arquitetura, nos brinquedos, bordados, entalhes 

etc.                           

                                         

Crianças de 3 a 5 anos 

 Utilizar a tesoura, com pressão correta, para fazer recortes livres e dirigidos 

em linhas retas.  

 Colorir os próprios desenhos, começando a respeitar limites e contornos. 
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 Desenhar representações gradativas de cenas ouvidas e situações 

vivenciadas. 

 Fazer dobraduras dirigidas simples. 

 Utilizar recursos gráficos como desenho, pinturas, modelagens e registro 

espontâneo, além do gesto e da expressão corporal. 

 Conhecer a diversidade de produções artísticas, como desenho, pintura, 

escultura, fotografia, cinema, etc. 

 Apreciar as suas produções e a dos colegas por meio da observação. 

 Leitura de obras de arte, a partir da narração, descrição e interpretação de 

imagens e objetos. 

 Apreciar as Artes Visuais e estabelecer correlação com as experiências 

pessoais. 

 

Linguagem Oral e Escrita 

As concepções infantis acerca da língua escrita e as concepções adultas, com seus 

modelos de referência sobre as melhores possibilidades de uso dessa modalidade da 

língua, são tão importantes para o trabalho pedagógico no ensino da língua escrita 

quanto o conteúdo a ser ensinado. 

 

Possuir um comportamento letrado significa saber comparar, confrontar, ampliar, 

reduzir, rever e reformular. 

 

A linguagem oral e escrita deve ser compreendida pelas crianças como objeto 

sociocultural que tem usos e funções específicos em nossa sociedade.  

 

Crianças de 3 a 5 anos 

 Comunicar-se adequadamente em situações diversas. 

 Aprimorar a linguagem oral, quanto a pronuncia correta e ampliação do       

vocabulário. 

 Identificar o próprio nome e os dos colegas. 

 Diferenciar letra, número e desenho. 
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 Perceber progressivamente a função social da escrita em situações de 

registro e comunicação 

 Realizar pseudo leituras. 

 Reconhecer palavras familiares em pequenos textos. 

 Nomear algumas letras do alfabeto. 

 Escrever seu nome. 

 Estabelecer contato com diversos tipos de texto (narrações, poesias, 

parlendas, receitas, canções, listas, adivinhas, etc.). 

 Evoluir na hipótese da escrita. 

 Participar de produções de textos coletivos.                      

 Fazer registros espontâneos de situações vivenciadas. 

 Ser capaz de copiar palavras e pelo menos uma frase do quadro. 

 Perceber e utilizar o direcionamento correto da escrita. 

 Associar frases à figura. 

 Fazer reconto de poesias, histórias e notícias. 

 Interpretar oralmente pequenos textos lidos pelo professor. 

 Criar histórias a partir de figuras ou cenas. 

 Pesquisar fatos contextualizados. 

 Perceber progressivamente a sequência lógica e temporal dos eventos e 

relatos (início, meio e fim). 

 

Natureza e Sociedade 

As crianças, desde muito pequenas, aprendem sobre o mundo por meio de sua 

interação com o meio natural e social em que vivem. 

 

Para isso, é necessário que as crianças tenham contato com diferentes elementos, 

fenômenos e acontecimentos do mundo, para observá-los e explicá-los,que sejam 

incentivadas através de questões significativas e que tenham acesso a modos 

diferentes de compreendê-los e representá-los. 
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As atividades são centradas em torno de uma pergunta, com o propósito de despertar a 

curiosidade dos alunos e, ao mesmo tempo, encorajá-los a explorar o mundo ao seu 

redor de novas maneiras. 

 

A ação educativa com crianças de três a cinco anos é organizada de forma que elas 

desenvolvam as seguintes capacidades: 

 

 Explorar o ambiente, para que possa se relacionar com pessoas, estabelecer 

contato com pequenos animais, com plantas e com objetos diversos, 

manifestando curiosidades e interesse. 

  Interessar-se e demonstrar curiosidade pelo mundo social e natural, 

formulando perguntas, imaginando soluções para compreendê-lo, 

manifestando opiniões próprias sobre os acontecimentos, buscando 

informações e confrontando ideias. 

 Estabelecer algumas relações entre o meio ambiente e as formas de vida 

que ali se estabelecem, valorizando sua importância para a preservação da 

espécie e para a qualidade da vida humana.  

 

 Crianças de 3 e 5 anos 

Nessa faixa etária, os conteúdos indicados são: 

 Formulação de perguntas. 

 Participação ativa na resolução de problemas. 

 Confronto entre suas ideias e as de outras crianças. 

 Formulação coletiva e individual de conclusões e explicações sobre o tema 

em questão. 

 Utilização da observação direta e com uso de instrumentos, como binóculos, 

lupas, microscópios etc., para obtenção de dados e informações. 

 Conhecimento de locais que guardem informações, como bibliotecas, 

museus, etc. 

 Leitura e interpretação de registros, como desenhos, fotografias e maquetes.                                                
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 Utilização, com a ajuda do professor, de diferentes fontes para buscar 

informações, como objetos, fotografias, documentários, relatos de pessoas, 

livros, mapas, etc. 

 Registros das informações, utilizando diferentes formas: desenhos, textos 

orais ou ditados ao professor, comunicação oral registrada em gravador, etc. 

 

Matemática 

As primeiras experiências de Matemática devem ser baseadas na ação das crianças e 

na utilização de material concreto, de modo a favorecer o pensamento intuitivo. 

 

Os alunos precisam aprender a ler, interpretar, observar, avaliar, julgar, buscar 

informações, selecionar e tomar decisões. 

 

Crianças de 3 a 5 anos 

 Fazer registros espontâneos de números. 

 Ter noção de tempo (ontem, hoje, amanhã). 

 Reconhecer pequenas quantidades. 

 Reconhecer os algarismos e escrevê-los gradativamente. 

 Utilizar da contagem oral nas brincadeiras e em situações nas quais as 

crianças reconheçam sua necessidade. 

 Utilizar de noções simples de cálculo mental como ferramenta para resolver 

problemas.  

 Comunicar quantidades, utilizando a linguagem oral, anotação numérica e/ou 

registros não convencionais.         

 Identificar a posição de um objeto ou número numa série, explicitando a 

noção de sucessor e antecessor. 

 Identificar os números nos diferentes contextos em que se encontram. 

 Comparar escritas numéricas, identificando algumas regularidades. 

 Jogos de esconder ou de pega, nos quais um dos participantes deve contar, 

enquanto espera os outros se posicionarem. 

 Brincadeiras e cantigas que incluem diferentes formas de contagem. 
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6.2. Metodologia 

Estratégias de participação dos profissionais na construção, avaliação e reconstrução 

da proposta pedagógica. 

 

   Trabalhos por Projetos e Atividades Significativas 

O trabalho e as atividades significativas surgem como forma de se 

trabalharem nas áreas de forma contextualizada. 

 

O que caracteriza o trabalho por projetos não é o fato de a temática surgir 

dos alunos ou da professora, mas o tratamento dado ao tema, no sentido de 

torná-lo uma questão do grupo como um todo. Através de um tema que 

mobilize a turma, as crianças vão selecionar informações, posicionarem-se 

diante delas e argumentarem perante os colegas e a professora. 

 

A realização de um projeto depende da várias etapas de trabalho que devem 

ser planejadas e negociadas com as crianças para que elas possam se 

engajar e acompanhar o percurso até o produto final. Desta forma, elas se 

tornarão cada vez mais crítica, autônoma e mais preparada para entender o 

mundo.   

                                                                        

 Coleta de dados e tratamento das informações recebidas 

Entendemos que uma das tarefas da escola é possibilitar a leitura critica de 

informações que costumam chegar até nós de uma forma fragmentada e 

descontextualizada, através dos mais variados meios de comunicação (livros, 

revistas, vídeos, televisão, jornais...). Cabe ao professor contextualizar as 

informações e trabalhar com os alunos a capacidade de criticar e argumentar. 

 

 Proposição de atividades desafiadoras 

O professor deve oferecer atividades que façam as crianças avançarem em 

seus conhecimentos por meio de problemas que sejam ao mesmo tempo 

oportunidade de crescimento, ampliação de descobertas sobre o mundo e 

sejam também possíveis de serem resolvidos. Quanto maior for à vivência de 
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situações desafiadoras e estimulantes para as crianças, mais elas terão 

chance de se desenvolverem. 

 

  Vivências de situações que possibilitem a formação de Vínculos 

Afetivos 

Este enfoque socioafetivo é particularmente importante na realidade da 

Educação infantil, pois desenvolver a sensibilidade e a afetividade é um dos 

objetivos do trabalho com crianças dessa faixa etária. 

 

Para que as crianças sintam-se confiantes para expor suas ideias, hipóteses 

e opiniões é preciso que a professora promova situações significativas de 

aprendizagem nas quais as crianças possam perceber que suas colocações 

são acolhidas e consideras. Essas experiências vividas adquirem toda sua 

força, quando se prologam por meio de discussões e se generalizam além 

das situações singulares que as provocam. 

  

A construção do vínculo afetivo dentro da escola pode se dar através de 

atividades variadas e rotineiras, como recepção dos alunos na entrada e 

encaminhamento deles na saída da aula, aniversários, festas para a 

comunidade escolar em datas comemorativas, jogos e vivências em sala de 

aula, atenção individualizada a cada aluno, etc. 

 

É fundamental ressaltar que a construção de vínculos com as pessoas que 

lidam diretamente com a criança é importante para que o aprendizado ocorra. 

6.3.  Avaliação 

 É preciso resignificar a avaliação como acompanhamento e oportunização ao 

desenvolvimento máximo possível de cada criança, assegurando alguns privilégios 

próprios dessa instância educativa, tais como o não atrelamento ao controle burocrático 

do sistema oficial de ensino em termos de avaliação, e a autonomia em relação à 

estrutura curricular.                                                                     
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Pressupostos básicos da avaliação 

 

 Proposta pedagógica que leve em conta a diversidade de interesses e 

possibilidades de exploração do mundo pela criança. 

 Um professor curioso e investigador do mundo da criança, que aja como 

mediador de suas conquistas. 

 Um processo avaliativo permanente de observação, registro e reflexão 

acerca da ação e do pensamento das crianças. 

 

A avaliação no contexto da Educação Infantil tem um caráter mediador no        

desenvolvimento da criança. Mediação significa um estado de alerta constante do 

professor que acompanha e estuda a história da criança em seu processo de 

aprendizagem. Nesse sentido, os registros de avaliação deverão  resguardar a 

singularidade da história de cada criança e do acompanhamento dessa história 

construída a partir de suas vivências no grupo. A ação avaliativa mediadora implica em 

projetar o futuro a partir de recortes do cotidiano, em delinear a continuidade da ação 

pedagógica, respeitando a criança em seu desenvolvimento, em sua espontaneidade 

na descoberta de mundo e oferecendo-lhe um ambiente de afeto e segurança para 

suas tentativas. A elaboração  de relatórios se faz extremamente importante no instante 

em que estes contemplam o dinamismo do processo de desenvolvimento infantil, o dia-

a-dia da criança e da professora e o acompanhamento da história de vida da criança na 

escola. Isto significa que a avaliação  deve ter por fundamento uma concepção de 

educação que respeite cada momento de vida da criança, no seu tempo de ser e se 

desenvolver. Registros de avaliação significativos procuram documentar e ilustrar a 

história da criança no espaço pedagógico, sua interação com vários objetos do 

conhecimento, sua convivência com os adultos e outras ciranças que interagem com 

ela.                                                                             

                                 

Metodologia do processo de avaliação                                                                                                        

A avaliação na Educação Infantil é processual e contínua, ou seja, ela se dá durante 

todo o processo de formação da aprendizagem. 
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No interior deste processo contínuo de avaliação existem dois momentos importantes: 

               

 Diagnóstico e investigador. 

O professor observa, registra e emite um diagnóstico. A observação da criança nas 

mais varidadas situações vivenciadas na escola é uma ferramenta de uso constante 

das professoras. Aliados à observações vêm os registros escritos feitos pelos mesmos. 

A observação diária individual é uma prática considera de fundamental importância, 

porque em seus resultados se baseiam todas as outras formas de avaliação da 

Educação Infantil. Acompnhar a criança em seu desenvolvimento significa respeitá-la 

em sua individualidade e em suas sucessivas conquistas em todas as àreas.  

 

Na Educação Infantil estão previstos dois tipos de diagnósticos: 

 Os diagnósticos individuais permitem a decisão de direcionar ou redirecionar 

aquilo ou aquele que está precisando de ajuda.  

 Diagnósticos periódicos permiitem à professora repensar sua prática e 

intervenção diante do seu aluno, para que ele avance no processo educativo. 

 

Avaliação formadora e qualitativa 

Os dados coletados na etapa diagnostica, não só ajudam o professor na gestão do 

plano de ensino, mas também procura compreender e fornecer dados importantes 

sobre as dificuldades de aprendizagem encontradas pelos alunos. A partir das 

conclusões encontradas tomam-se as providências necessárias  envolvendo se 

possível toda a equipe da Educação Infantil. 

 

Estratégias adotadas 

 

As estratégias que mais adaptam ao processo avaliativo da Educação Infantil são: 

jogos, projetos, situações problema e resolução de problemas, registrados através de 

relatórios semanais, relatórios individuais e relatórios grupais. 
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Nos relatórios semanais, percebe-se claramente que a reflexão da professora sobre 

sua experiências possibilita-lhe a construção de novos significados e uma atitude 

investigativa e reflexiva sobre a sua ação. 

 

Ao final de cada bimestre são elaborados relatórios grupais e individuais. Os relatórios 

grupais consistem em relatos globalizantes do trabalho pedagógico desenvolvido no 

bimestre. Eles permitem que se tenha uma visão de totalidade sobre a açao educativa 

desenvolvida. Representam a oportunidade de reflexão e síntese organizadora do 

processo desencadeado pela professora. 

 

Através do relatório bimestral grupal, a professora reconstrói o processo vivido com o 

grupo de crianças, reflete e avalia sua prática, além de compartilhar com as familias 

dos alunos e com a equipe de trabalho. 

 

O relatório bimestral individual surge da necessidade de compilar os registros de 

observação feitos ao longo do bimestre acerca do desevolvimento e aprendizagem dos 

seus alunos. Ao elaborar cada relatório, a professora contextualiza a vivência do seu 

aluno dentro do espaço momento pedagógico e resignifica sua prática e intervenção, 

descobrindo e apontando pistas de continuidade para a própria ação educativa.    

                

7.  Política de formação dos profissionais e condições de trabalho 
 

O Instituto Educacional Londrina conta com seu corpo docente com graduação 

superior em Pedagogia; porém admite-se com formação mínima o curso de Magistério 

de 1º Grau. 

 

 Perfil do profissional de Educação Infantil 

 

É preciso que o professor de Educação Infantil, tenha um olhar que lhe 

permite trabalhar com conteúdos de várias natureza, desde os cuidados 

básicos necessários às crianças pequenas, até conhecimentos específicos 

das diversas áreas de conhecimento. 
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Todas as ações devem ser planejadas e compartilhadas com seus pares e 

coordenação, elaborando projetos educativos de qualidade, envolvendo as 

crianças e as famílias. 

 

O professor age como mediador na relação aluno/objeto do conhecimento, 

trabalhando com os seus conhecimentos prévios, elaborando situações 

problema, para que ele elabore, confronte e modifique suas hipóteses 

oferecendo informações para que possa ampliar a rede de conhecimentos. 

 

Conhecer previamente o conteúdo a ser trabalhado, planejar, observar, 

avaliar e criar possibilidades de uma aprendizagem significativa é o que o 

professor necessita para sua prática rotineira. 

        

   Proposta de formação continuada dos profissionais 

A formação continuada é uma prática em nossa instituição qualificando cada 

vez mais os profissionais. 

 

Além de reuniões pedagógicas a cada bimestre, onde acontecem trocas de 

experiências e grupos de estudos, a participação em simpósios, congressos, 

palestras e contato com outros profissionais da educação, enriquecem e 

criam possibilidades de crescimento profissional. Nossos profissionais são 

graduados em Pedagogia e muitos deles com Pós-Graduação. 

  

8 - Gestão Institucional 
 

A direção da Escola é exercida por uma Diretora, legalmente habilitada, indicada pela 

entidade mantenedora.  

                                                                                       

A Escola organiza atividades ao longo do ano letivo com o objetivo de articular 

adequadamente educadores, educandos e familiares. Quanto mais alinhada estiver a 

Escola e a Família melhor serão os resultados dos alunos. Então, atividades como 
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palestras, encontros individuais e coletivos, reuniões são comuns na rotina escolar. As 

atividades socioculturais e de lazer buscam sempre desenvolver nos alunos alto 

desempenho e educação de qualidade. 

 

Na Educação Infantil, a avaliação de desempenho do aluno será efetivada por meio de 

observações, registros e relatórios indicadores do desenvolvimento dos alunos.  

 

O relatório a ser enviado às famílias terá uma periodicidade bimestral (abril, julho, 

outubro e dezembro).  Nele constarão os registros coletivo e individual do desempenho 

do aluno.  

 

9 - Articulação do Colégio com a Comunidade Escolar 
 

O Instituto Educacional Londrina manterá inteiração constante com a comunidade 

escolar, visando assegurar maior assistência aos seus alunos. 

 

Esta interação dar-se-á através dos encontros de pais com a Diretoria da escola, que 

acontecerão de forma individual ou coletiva. Serão ainda considerados processos de 

interação entre escola e a comunidade e vice-versa os comunicados, e-mail, os 

eventos culturais e artísticos, visitas dos pais à escola e outros meios de comunicação 

pertinentes. 

 

O Instituto considera de grande importância esta sintonia sinergética com a sua 

comunidade escolar, em virtude da confiabilidade delegada à escola. Pelos pais, para 

continuidade da educação de seus filhos, sendo parceiros e coparticipantes deste 

processo formativo. 

 

10 - Articulação da Educação Infantil com o Ensino Fundamental. 
 

O Instituto Educacional Londrina propõe para suas práticas educacionais o trabalho 

com o lúdico. As crianças precisam aprender brincando, pois assim elas estão criando 

os alicerces para formação de sua personalidade. A Educação Infantil envolve o jogo, a 
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imaginação, o brincar, a expressão em inúmeras linguagens e dando continuidade ao 

Ensino Fundamental a escola continua sob a lógica da escolarização com trabalhos 

usando o material concreto e contextualizado com a realidade vivenciada pelas 

crianças. 

 

A atividade lúdica é fundamental, pois contribui para a vida afetiva e intelectual dos 

nossos alunos. Se tivermos crianças que brincam, se aventuram em algo novo, termos 

alunos seguros no decorrer dos anos escolares. 

 

11 - Atendimento das Necessidades Educacionais Especiais 
 

O atendimento aos alunos portadores de necessidades educacionais especiais será 

efetivado em classes comuns com base nos seguintes procedimentos: avaliação 

educacional realizada por uma equipe pedagógica composta por professor, supervisor 

e diretor; apresentação de diagnóstico clínico e acompanhamento especializado, 

conforme necessidade especial, de responsabilidade da família. 

O custo com monitores e/ou professores de apoio consta no Contrato de Prestação dos 

serviços oferecidos pelo Instituto. 

 

12 - Avaliação Institucional  
 

A instituição será alvo permanente de interação entre família, comunidade, corpo 

docente e administrativo, visando sua avaliação no que tange ao seu ensino-

aprendizagem.  

  

Este trabalho mobilizará toda comunidade escolar no processo das propostas e 

prioridades eleitas para avaliação do desenvolvimento da escola, refletindo e avaliando 

o alcance dos objetivos traçados para a Educação Infantil, bem como as expectativas 

familiares das crianças, definindo princípios a serem implantados no interesse 

educacional. 
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13 - Considerações Finais  
 

A presente proposta pedagógica da Educação Infantil do Instituto Educacional 

Londrina não é um documento acabado, mas será alvo de avaliação, fruto de 

constantes atualizações, no sentido de tornar-se um importante documento delineador 

dos rumos da nossa instituição educacional. 

Consciente da carência, na comunidade inserida, desta educação, dentro dos padrões 

de compromisso e qualidade, todos os esforços serão evidenciados no sentido de que 

este documento não seja apenas mais uma Proposta, mas um Projeto, cuja 

concretização já está acontecendo, de forma realizadora e dignificante para todos nós 

educadores.                                                                                       

                          

 

Santa Luzia, 20 de dezembro de 2016. 

 

 

__________________________________ 

    Diretora                                                           ANE- Inspetor Escola 

 


