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1 – Apresentação 

 
 

“Se a educação sozinha não transforma 
a sociedade, sem ela tampouco a sociedade 

muda.” (Paulo Freire) 
 
 

O Projeto Político Pedagógico da Escola Espírita Anália Franco, 

propõe o desenvolvimento de ações educativas à população infantil, na 

faixa etária de 2 a 4 anos. 

Tendo como base estrutural o Educando, a Família, a Escola e a 

Comunidade, todo o trabalho educativo se fundamenta dentro de um 

princípio eminentemente pedagógico, compreendendo a formação 

intelectual, cultural e artística, ético-moral, ambiental e de saúde. Assim 

sendo, o referido Projeto objetiva a construção da cidadania voltada para a 

compreensão da realidade social e dos direitos e responsabilidades em 

relação a vida pessoal, coletiva e ambiental. 

Ao longo dos anos esta Unidade Educacional construiu um Projeto 

Político Pedagógico fruto das reflexões das ações e reflexões do seu 

coletivo, considerando as seguintes questões: 

 
  A quem serve a escola que trabalhamos? 

  Quem são nossos alunos, como vivem, que experiencias tem? 

  Como é a comunidade a quem prestamos serviço: quais seus 

costumes e valores? Que problemas ela enfrenta? Qual é a escola 

que queremos para os nossos alunos? 

  O que os pais esperam da escola? 

 
Sendo assim, o coletivo escolar, plenamente comprometido com os 

resultados educacionais, visando o atendimento dos anseios e necessidade 

de seus educandos e suas famílias apresenta o Projeto Político Pedagógico 

que procura garantir o direito de crianças à educação, a formação e ao 

desenvolvimento, respeitando a singularidade e a diversidade do sujeito. 
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2 - Identificação da Escola e da Entidade Mantenedora 

 NOME: Escola Espírita “Anália Franco”  

 ENDEREÇO: Rua Bruno Pauka, 100, Antenor Garcia - São 

Carlos – SP 

 CEP 13573-320, 

 TEL.: (16) 3201-3252 / 98862-4376 

 E-mail: osft@osft.org.br 

 ENTIDADE MANTENEDORA: Obras Sociais da Associação 

Espírita Francisco Thiesen 

 REGISTRO DA ENTIDADE: Cartório Civil de Pessoas Jurídicas, 

RJ, sob o n.º 134, livro A, folha 8.  

 CNPJ: 05.508.607/0001-09. 

 Conselho Nacional de Assistência Social: 71010.002865/2006-33 

 Conselho Municipal da Criança e do Adolescente: nº. 033/04 

 Conselho Municipal de Assistência Social: nº. 040/2004 

 Utilidade Pública Municipal: Lei nº. 13.634/2005 

 Representante Legal: Gustavo Boni Minetto - Presidente 
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3 - Finalidade   

A Escola Espírita “Anália Franco”, instituição Confessional Espírita 

e Filantrópica, dedica-se à formação integral de crianças, sob uma ética 

espírita-cristã. Reconhecendo a importância das experiências vivenciadas 

na primeira infância e acreditando ser a educação um direito da criança. A 

Escola Espírita “Anália Franco” formula seu Projeto Político-Pedagógico 

voltado para o atendimento das necessidades básicas de educação, afeto e 

socialização, numa ação complementar à educação familiar e da 

comunidade. 

Uma Instituição educacional e um espaço democrático onde busca-

se a integração com toda a comunidade Escolar, através de projetos e 

ações pedagógicas. 

Sabedores que a escola, e o local onde os educandos devem ter 

seus diretos constitucionais respeitados, tendo, pois, acesso a educação 

como direito social básico e universal de todo o ser humano; a Escola 

Espirita Anália Franco parte do princípio que se deve promover a 

educação fundamental do cidadão, respeitando os saberes e os valores 

adquiridos em sua história de vida, somados a gama de conhecimentos 

que trazem de sua vida cotidiana. Cabe à escola ajudar na construção de 

um indivíduo crítico, aliado a princípios acima de tudo, éticos para que 

possa compreender e refletir sobre questões sociais, ambientais, étnicas e 

políticas. 

A escola, mesmo não sendo o único espaço educativo, ainda 

representa, para a maioria dos alunos, um espaço de aprendizagem, que 

por meio dos conhecimentos historicamente sistematizados, atribui 

significados as mensagens e informações transmitidas nos meios de 

comunicação, na vida cotidiana da sociedade. 

A escola cumpre sua função social, que não é provida por 

nenhuma outra instancia, a de proporcionar a "formação geral básica – 

capacidade de ler, escrever, a formação cientifica estética e ética, 

desenvolvimento de capacidades cognitivas e operativas" (Libâneo, 2004, 

p. 51). 
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Aliada a formação geral básica, a escola também é espaço em que 

se oportuniza vivencias de protagonismo solidário, estimulando alunos e 

famílias na contribuição por causas coletivas de bem comum. 

No ambiente educacional as formas de organização variam, os 

alunos vivenciam experiencias de mediação e comando, liderança e 

protagonismo através da formação de equipes, conselhos, grupos onde 

assuntos são discutidos, ações são planejadas e vivenciadas. 

 A Educação oferecida na Escola Espírita “Anália Franco”, inspirada 

nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 

finalidades: 

a)       a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do 
cidadão, do Estado, da família e dos demais grupos que compõem a 
comunidade; 

b)       o respeito à dignidade e à liberdade fundamental do homem; 

c)       o fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade 
internacional; 

d)       o desenvolvimento integral da personalidade humana e sua 
participação na obra do bem comum; 

e)       o preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos 
recursos científicos e tecnológicos que lhes permitam utilizar as 
possibilidades e vencer as dificuldades do meio; 

f)         a preservação e a expansão do patrimônio cultural; 

g)      a abolição a qualquer tratamento desigual, por motivo de 
convicção filosófica, política ou religiosa, bem como a qualquer 
preconceito de classe ou raça. 
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4 - Objetivos e Missão da Instituição 

OBJETIVO GERAL: 

Propiciar a educação escolar, esporte, lazer, arte-recreação, 

atividades manuais, programas culturais, programas de ação comunitária 

e de auxilio mútuo, assistência alimentar, com vistas ao seu ingresso, 

permanência na escola e sucesso em seu desenvolvimento pessoal e 

coletivo. 

Assegurar a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado, 

como algo indispensável no processo educativo; 

Combater o racismo e as discriminações de gênero, 

socioeconômicas, etnicorraciais e religiosas; 

Favorecer o conhecimento da riqueza familiar e da comunidade, 

suas crenças e manifestações; 

Promover atividades pedagógicas junto a infância e adolescência, 

em uma organização de tempo e espaço escolar de forma a se adequar as 

necessidades e características biológicas culturais do desenvolvimento dos 

educandos; 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Oferecer Educação Infantil e Ensino Fundamental a crianças e 

adolescentes, bem como, educação complementar em jornada ampliada. 

Fortalecer os laços entre família e escola, visando a promoção de 

ações conjuntas que venham contribuir para a melhoria do rendimento 

escolar de seus filhos e também favorecer desenvolvimento harmônico das 

relações familiares e comunitárias. 

Desenvolver ações de apoio e orientação familiar. 

Promover ações de integração entre a escola e outros segmentos do 

bairro, ou fora dele, vivenciando o auxílio mútuo e experimentando 

práticas que preparem o educando para atuação de responsabilidade 

social. 

Promover uma educação escolar tendo como foco principal o 

educando, respeitando suas fases de desenvolvimento e centro de 

interesse. 
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Desenvolver a espiritualidade dos educandos, cultivando valores 

humanos e éticos para uma vida social saudável. 

Adotar as práticas de reagrupamento dentro dos Ciclos de 

Formação de Desenvolvimento Humano, visando oferecer alternativas 

metodológicas para compreensão dos conhecimentos e valorizar as 

potencialidades dos educandos.  

 

 
MISSÃO: 

Proporcionar a comunidade próxima excelentes serviços 

educacionais ao encontro das aspirações dela, tanto quanto possível, 

promovendo a fusão da escola com o Lar, numa unidade moral e 

pedagógica irrompível, simbolizada na Expressão a ESCOLAR. 

 

5 - ORGANIZAÇÃO ESCOLAR  

Sabendo-se que trabalhar com Ciclo de Formação e 

Desenvolvimento Humano, pressupõe um movimento na organização dos 

educandos, encontrando o lugar e o tempo que melhor atenda suas 

necessidades pedagógicas, nossa Escola propõe a educação em período 

integral de modo a favorecer ações não somente de escolarização, mas que 

o apoiem em seu pleno desenvolvimento. 

A Escola Espírita Anália Franco, por estar situada em região de 

grandes necessidades, e trabalhar com crianças em situação de risco 

social e pessoal, buscou dar em sua organização o formato que se segue, a 

fim de proporcionar uma educação de qualidade, tendo em seu universo, 

crianças de 02 a 05 anos (Educação Infantil) possibilitando o atendimento 

ao núcleo familiar e o acompanhamento do educando em seus Ciclos de  

Desenvolvimento. 

Estando a Educação Infantil no interior de nossa organização 

escolar buscamos adaptar este ambiente as necessidades desta fase do 

desenvolvimento propiciando espaços e tempos diferenciados. Sendo 

assim, buscamos através das múltiplas linguagens exercitar a formação 

cultural, possibilitando a realização de aquisições significativas. 
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5.1. EDUCAÇÃO INFANTIL 

Concepção de Criança, de Desenvolvimento Infantil, de Aprendizagem 
e de Sociedade: 
 

Entende-se que a criança, torna como ponto de partida o 

reconhecimento de seus modos socialmente constituídos de pensar, agir, 

expressar, participar se colocar no mundo e, além disso, reconhece a 

infância como tempo social da vida situado em contextos sociais e 

históricos. 

Desse modo, o profissional que trabalha com crianças pequenas 

deve aprofundar seus conhecimentos, visando entender que o período 

infantil é o mais importante para todas as bases educativas, a criança 

interage de forma significativa com o ambiente social em que vive e suas 

relações sociais e familiares contribuem para a formação de sua 

personalidade. 

As crianças com sua natureza singular sentem e pensam o mundo 

de um jeito particular. 

A criança como sujeito histórico e de direitos que, 
nas interações, relações e práticas cotidianas que 
vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, 
observa, experimenta, narra, questiona e constrói 
sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura. (Diretrizes Curriculares 
Nacionais Para a Educação Infantil 2010, P 12). 

 
Nesta fase é importante identificar os próprios gostos e 

preferências, conhecer habilidades e limites, reconhecer-se como um 

indivíduo único, no meio de tantos outros igualmente únicos. Esse 

processo de autoconhecimento, que tem início quando nascemos e só 

termina no final da vida, é influenciado pela cultura, pelas pessoas com as 

quais convivemos e pelo ambiente. A escola, assim, tem papel 

fundamental na construção da identidade e da autonomia de cada 

criança. 

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil, a identidade "e um conceito do qual faz parte a ideia de distinção, 

de uma marca de diferença entre as pessoas, a começar pelo nome, 
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seguido de todas as características físicas, do modo de agir e de pensar e 

da história pessoal". OLIVEIRA (1991), professora e pesquisadora de 

Psicologia do Desenvolvimento da Universidade de São Paulo em Ribeirão 

Preto, diz que todo adulto que trabalha na creche exerce um papel 

marcante nesse processo, "pois ele torna-se um estimulador e facilitador 

nessa longa caminhada". 

Além disso, há necessidade de compreendermos que na 

Educação Infantil a aprendizagem e o desenvolvimento se efetivam quando 

a prática pedagógica passa a ser concebida, refletida, planejada, 

repensada, a partir do contexto vivido, considerando o grupo de crianças e 

de profissionais, aquilo que os motiva e mobiliza ao convívio e produção do 

conhecimento. Faz-se necessário também termos clareza de que o que é 

significativo a um grupo não será igualmente significativo a outro grupo, 

ou para aquele mesmo grupo em um outro contexto e/ou momento, o que 

traduz os sentidos da dialeticidade, historicidade, interação e 

transformação. 

Dessa feita, compreendemos que as crianças aprendem e se 

desenvolvem nas interações e práticas cotidianas a elas disponibilizadas e 

por elas estabelecidas, com adultos, jovens e pares de diferentes grupos e 

contextos culturais. 

Vygotsky (2007), considerou o ser humano a partir de uma relação 

de unidade entre seus aspectos biológicos, psicológicos e social, 

compreendendo que a existência humana se dá em um movimento 

dialético, assim por meio das interações sociais mediadas pela cultura, 

pelos conhecimentos elaborados historicamente e pelas linguagens, o ser 

humano deixa marcas no mundo transformando-o significando e 

modificando os outros e a si mesmo. 

A criança nessa faixa etária explora o mundo ao seu redor através 

do próprio corpo, vivenciando situações complexas de exploração do 

espaço. Ela está em amplo desenvolvimento e utiliza todas as 

possibilidades que lhe são oferecidas. Ela não para: sobe, desce, pula 

entra e sai de pequenos lugares; desenvolvendo concomitantemente 

noções de tempo e espaço. 
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As atividades abaixo favorecem o desenvolvimento da criança, são 

agradáveis a ela e irão desenvolver sua percepção, habilidades motoras, 

atenção, memória e linguagem: 

 

 brincar com bonecos articulados e desmontáveis; 

 situações rítmicas; 

 relaxamento espontâneo; 

 situações de equilíbrio; 

 rolar; 

 virar cambalhota; 

 arremessar e parar uma bola; 

 arrastar e puxar objetos; 

 

A criança da pré-escola caracteriza-se principalmente por ampliar 

seu grupo social, voltando seus interesses para o grupo de amigos, para 

atividades que exijam movimentos mais refinados e precisos e para 

atividades que envolvam maior atenção e memória. Surge a preferência 

pelos jogos com regras, pelo desenho e por brincadeiras em grupo, com 

uma independência bastante grande da figura do professor. Essa criança é 

capaz de adquirir hábitos mais organizados nos trabalhos e participar de 

situações sociais com desembaraço. As atividades, que outrora tinham um 

caráter, sobretudo exploratório, passam a ser realizadas sistematicamente 

pela criança, organizando e estruturando ações, até que ela passe a 

domina-las com facilidade. Sua linguagem oral, além de ser 

compreensível, passa a ser composta por um vocabulário bastante rico, 

onde trocas ou omissões tendem a desaparecer. 

As ações amplas crescem em complexidade: a criança tenta pular 

cada vez mais longe, ou de lugares mais altos, corre maiores distâncias e, 

muitas vezes, se impõe desafios. 

O relacionamento com pequenos grupos começa a ampliar-se e é 

possível propor atividades conjuntas, pois a criança começa a desenvolver 

o sentido do respeito aos brinquedos dos demais, aumentando a tolerância 

frente a outras crianças. 
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“A primeira infância é o período mais propicio para a assimilação 

dos princípios educativos, formando o caráter e preparando os homens do 

futuro.” (EMMANUEL 2011). 

 

Característica do crescimento e desenvolvimento da criança pré-escolar: 

- Melhor coordenação dos músculos grandes. Pequenos músculos das 

mãos mais desenvolvidos. 

- Capacidade para concentrar a atenção durante 15 – 20 minutos, aos 4 

anos. 

- Imaginação muito fértil. 

- Tem senso de iniciativa; percebe que pode planejar, ter e executar ideias. 

- Afetuosa – Curiosa. 

- É capaz de concentrar a atenção por períodos mais longos, 20 – 40 

minutos, a partir dos 5 anos. 

- E mais seguro de si mesma, tem capacidade de autocrítica. 

- Aparece o interesse pelo mundo fora do lar. 

- Oferecer brinquedos para que possa exercitar seus sentidos e músculos. 

- Contar histórias, ora reais ora fictícias, para que ela aprenda as 

diferenças. 

- Responder sempre as perguntas. 

- Ajudar a aceitar os limites necessários. 

- Dar oportunidade para compartilhar experiências com a família. 

 

Vale lembrar que este quadro representa uma síntese de diversos estudos 

na área do desenvolvimento infantil e que por isto não pode ser 

considerado completo e definitivo. 

 

Objetivos Gerais: 

Desenvolver imagem positiva de si mesmo, a fim de que atue de 

forma cada vez mais independente e confiante. 

Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas 

potencialidades e seus limites, adotando hábitos de cuidar de sua saúde e 

bem-estar. 
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Ampliar as habilidades motoras e expressivas do próprio corpo, 

utilizando dinâmicas do movimento, como: força, velocidade, resistência e 

flexibilidade. 

Relacionar as aprendizagens vividas no lar e as novas 

aprendizagens escolares, elaborando atitudes adequadas para a vida 

social. 

Estabelecer vínculos afetivos e de troca com crianças e adultos, 

apropriando-se gradativamente da comunicação e da interação social. 

Cultivar a curiosidade, a observação e a exploração do meio 

ambiente, reconhecendo a biodiversidade e a interdependência em todos 

os reinos da Criação. 

Vivenciar formas prazerosas de aprendizagem através das 

Múltiplas linguagens: oral, corporal, plástica e visual, musical, lúdica e 

escrita. 

Ampliar o seu universo, convivendo com a diversidade cultural e 

humana, respeitando as diferenças, valorizando o outro em qualquer 

circunstância. 

Realizar visitas escolares, adotando atitudes de investigação, e 

comportamento conveniente para os diferentes ambientes. 

 

Regime de Funcionamento 

 

“A rotina diária na Educação Infantil é a sequência de diferentes 

atividades básicas do trabalho pedagógico do professor”. 

 Todos os momentos para a aprendizagem das crianças sejam eles 

desenvolvidos nos espaços abertos ou fechados, devem permitir 

experiências comuns, que estimulem a criatividade, a imaginação, a 

experimentação, possibilitando o desenvolvimento da linguagem e a 

interação com outras pessoas.  

A rotina norteia, organiza e orienta as crianças no espaço escolar, 

diminuindo nelas a ansiedade a respeito do que é desconhecido, 

orientando no melhor aproveitamento do tempo para o desenvolvimento 

das atividades propostas às crianças.  
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         Todos os momentos podem ser pedagógicos no trabalho com 

crianças, pois há vários objetivos que permeiam o trabalho da educação 

infantil na articulação entre o cuidar e o educar, em especial a construção 

da sociabilidade, da aprendizagem e da independência no desenvolvimento 

da autonomia, bem como os cuidados necessários à sua higiene, a 

alimentação, à segurança, às brincadeiras e ao vínculo afetivo. ” (Huguet e 

Solé; 1999). 

 

Quadro de Rotina Educação Infantil 

 
2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

Acolhida com 
música 

Acolhida com 
música 

Acolhida com 
música 

Acolhida com 
música 

Acolhida com 
música 

Relaxamento 
corporal e mental 

Relaxamento 
corporal e mental 

Relaxamento 
corporal e mental 

Relaxamento 
corporal e mental 

Relaxamento 
corporal e mental 

Café da 
manhã/Recreio 

Café da 
manhã/Recreio 

Café da 
manhã/Recreio 

Café da 
manhã/Recreio 

Café da 
manhã/Recreio 

Hora das novidades Hora das novidades Hora das novidades Hora das novidades Hora das novidades 

Calendário, 
Alfabeto, Chamada, 

Programa do dia 

Calendário, 
Alfabeto, Chamada, 

Programa do dia 

Calendário, 
Alfabeto, Chamada, 

Programa do dia 

Calendário, 
Alfabeto, Chamada, 

Programa do dia 

Calendário, 
Alfabeto, Chamada, 

Programa do dia 

Momento da 
História 

Momento da 
História 

Momento da 
História 

Momento da 
História 

Momento da 
História 

Autoavaliação Autoavaliação Autoavaliação Autoavaliação Autoavaliação 

Áreas de 
conhecimento 

Áreas de 
conhecimento 

Áreas de 
conhecimento 

Áreas de 
conhecimento 

Áreas de 
conhecimento 

Organização da 
sala/Hora do conto e 
cultivo de virtudes 

Organização da 
sala/Hora do conto e 
cultivo de virtudes 

Organização da 
sala/Hora do conto e 
cultivo de virtudes 

Organização da 
sala/Hora do conto e 
cultivo de virtudes 

Organização da 
sala/Hora do conto e 
cultivo de virtudes 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

Soninho Soninho Soninho Soninho Soninho 

Lanche da tarde Lanche da tarde Lanche da tarde Lanche da tarde Lanche da tarde 

Atividade 
diversificada 

Atividade 
diversificada 

Atividade 
diversificada 

Atividade 
diversificada 

Atividade 
diversificada 

Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 

Organização da sala Organização da sala Organização da sala Organização da sala Organização da sala 

Recreação Recreação Recreação Recreação Recreação 
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Organização Curricular: 

As Áreas de Conhecimento 

Áreas de Conhecimento são campos do conhecimento humano, que 

estão didaticamente organizadas em separado, mas no trabalho em sala 

de atividades, compõe uma sinergia integradora buscando desenvolver na 

criança suas potencialidades e capacidades de forma plena. 

A separação didática em Áreas de Conhecimento oportuniza a 

organização do trabalho do professor, favorecendo o cumprimento do 

planejamento e dos objetivos, com consequente aproveitamento individual 

e de grupo. Nos Projetos Pedagógicos aplicados, serão contempladas as 

seguintes áreas de Conhecimento: Intelecto-moral-espiritual, Linguagem, 

Sociedade, Pensamento Lógico-Matemático, Ciências Naturais, Movimento 

e Artes. 

 

5.2. NORMAS REGIMENTAIS BÁSICAS 

A Escola de Educação Básica tem por finalidade: atender o disposto 

nas Constituições Federal e Estadual, na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional e no Estatuto da Criança e do Adolescente, ministrar o 

Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos observados em 

cada caso, a legislação e as normas especificamente aplicáveis. 

Escola Espírita “Anália Franco”, oferecerá aos seus alunos serviços 

educacionais com base nos princípios emanados das Constituições 

Federal e Estadual, Da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 

no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 
 

5.3. FORMA DE INGRESSO 

Os parâmetros para o ingresso e formação de salas decorrem das 

especificidades da Proposta Pedagógica, atendida no mínimo, a seguinte 
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relação criança/profissional conforme orienta a Deliberação Lei Municipal 

13.795, de 4 de maio de 2006 e à vista da Resolução CME nº 01/06. 

O primeiro critério para o ingresso da criança em cada um dos 

grupos é a idade, computada até o mês de março, de acordo com a data de 

corte da Secretaria Municipal de São Carlos. No entanto, outros critérios 

podem ser levados em consideração, após observação e parecer da Equipe 

Técnico-Pedagógica. 

 
Os grupos obedecem a seguinte formação: 
 
 1 professor para 6 (seis) crianças de 0 a 1 ano; 

 1 professor para 8 (oito) crianças de 1 a 2 anos; 

 1 professor para 12 (doze) a 15 (quinze) crianças de 2 a 3 anos; 

 1 professor para 15 (quinze) crianças de 3 a 4 anos; 

 1 professor para 15 (quinze) crianças de 4 a 5 anos. 

 
 
 
5.4. FREQUÊNCIA 
 

 Frequência mínima de 75% conforme legislação em vigor; 

 O controle da frequência diária será da competência e compromisso 

do professor das séries ou respectivas disciplinas e deverá ser 

registrado em diário próprio fornecido pela secretaria da escola 

assim como todas as atividades e produções desenvolvidas em sala 

de aula 

 A escola fará o controle sistemático da frequência dos alunos às 

atividades escolares, bimestralmente e adotará medidas necessárias 

para que os alunos possam compensar as ausências que 

ultrapassem o limite de 25% do total de horas letivas ministradas 

em cada componente curricular. (de acordo com o artigo 57 do 

Regimento Escolar). 
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5.5. REGIME DE FUNCIONAMENTO 
 

A Escola Espírita “Anália Franco” funciona de segunda a sexta-feira, 

das 07h30 às 16h30, durante todo o ano civil, com a seguinte modalidade 

de atendimento: 

 Horário Escolar de: Fevereiro a Dezembro com férias no mês de 

Julho e recesso nos meses de Dezembro Janeiro. 

 
 
5.6. REGISTRO E EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DA VIDA ESCOLAR 
 

Esses documentos são guardados na secretaria da escola e 

entregues aos responsáveis quando solicitado. 

 
 

5.7. INSTALAÇÕES FÍSICAS E EQUIPAMENTOS 
 

As instalações físicas da Escola Espírita “Anália Franco” foram 

adaptadas ao fim a que se destina. O imóvel ainda está em fase de 

ampliação, mas a área construída já apresenta condições adequadas de 

localização, acesso, segurança, salubridade, iluminação, saneamento e 

higiene, com espaços destinados exclusivamente ao uso das crianças e 

dos funcionários. Nele encontramos as seguintes salas: salas de 

atividades; instalações sanitárias para adultos; instalações sanitárias para 

crianças; espaço de recreação livre em área coberta; espaço de recreação 

livre em área descoberta; área verde; espaço para refeitório; cozinha; sala 

de atendimento aos pais e funcionários; sala da coordenação 

administrativa e sala da direção. Temos como meta para posteriori: sala 

de artes; sala de repouso; biblioteca; solário; recepção. 

 

5.8. COMUNIDADE ESCOLAR 
 
             A Escola Espírita Anália Franco está localizada em área 

residencial na periferia de São Carlos, atende preferencialmente crianças 

de famílias de baixa renda e em situação de risco social. A educação 

destas crianças é oferecida de forma gratuita procurando atingir também 

seus núcleos familiares.  
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5.9. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação do desenvolvimento da criança é feita através da 

observação contínua, mediante o acompanhamento das etapas do seu 

desenvolvimento em função da oportunidade e qualidade das vivências 

proporcionadas na Creche e na Pré-escola, sem o objetivo de promoção, 

mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental. Os resultados daí obtidos 

são registrados em Relatórios de Acompanhamento do Desenvolvimento 

Infantil, que abordam aspectos cognitivos, físicos, afetivos e sociais do seu 

desenvolvimento em todas as atividades e são entregues aos pais ao final 

de cada semestre. 

 

6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 Acreditando que a proposta educacional para a primeira infância e 

educação fundamental efetivamente contribui para o processo através do 

qual as crianças vão se constituindo como sujeitos singulares e históricos, 

o currículo da Escola Espírita “Anália Franco” procura criar situações que 

permitam à criança: 

 
 desenvolver a capacidade de comunicação e expressão; 

 solucionar problemas por conta própria, adotando formas mais 

complexas de raciocínio;  

 agir com responsabilidade crescente em sua relação com o meio 

ambiente físico e social; 

 desenvolver a capacidade de analisar criticamente sua própria 

atuação com a dos demais nas diversas situações. 

  
Para tanto, é necessário propiciar à criança oportunidades de 

experimentar, formular hipóteses e/ou refutá-las, descobrir, manipular 

objetos e vivenciar situações em um ambiente seguro e acolhedor 

permitindo a criança ser independente, fazendo-a sentir-se amada e 

reconhecida em suas iniciativas. 

  
Para o enriquecimento do processo de interação social, deve-se levá-

la a valorizar a cooperação e o trabalho em conjunto. 
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O período que vai de zero a seis anos é decisivo para a estruturação 

da personalidade do indivíduo e este passa por grandes transformações: 

define-se a inteligência, nasce a linguagem, cresce o corpo e o domínio 

sobre ele, aperfeiçoam-se os aspectos cognitivos, sensoriais, 

socioemocionais e da comunicação oral. Assim, a criança constrói o 

homem. 

 
A criança aprende com o corpo inteiro, através da boca, da pele, dos 

olhos, ouvidos, nariz, braços e pernas. Suas experiências sensoriais 

influenciarão no seu desenvolvimento intelectual. A sua inteligência, antes 

de ser lógica será intuitiva, e primeiro dar-se-á a fase das operações 

concretas, pré-requisito para o pensamento lógico. Seguir-se-á a 

incorporação de noções, conceitos e abstrações. 

 
Quando a criança brinca com água, barro ou areia, faz pintura a 

dedo, empilha, arrasta, quebra, amassa e tantas outras atividades, está 

aumentando a consciência de si mesma e do mundo que a cerca. Assim, 

consegue relacionar-se melhor com o meio-ambiente e com as pessoas, 

percebendo gradativamente que não é o centro do mundo e, sim, parte 

dele. 

  
Sendo um projeto político que visa à cidadania e busca a 

democratização do saber, o mesmo não só respeita o conhecimento que a 

criança traz para a Escola Espírita “Anália Franco”, como assume a 

função de ampliá-lo e sistematizá-lo de forma a facilitar o acesso aos 

elementos fundamentais da cultura brasileira, imprescindíveis para a vida 

na sociedade contemporânea, entendendo estes como os objetos de 

conhecimento da Língua Portuguesa, da Matemática, das Ciências, dos 

Estudos Sociais, das Artes e da Psicomotricidade como formas de 

expressão. 

 
Face às características de nossa comunidade, serão oferecidas 

atividades extras, que podem ou não fazer parte da grade curricular, como 

capoeira, ioga, informática, língua estrangeira e etc, oportunizando a 
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vivencia de várias experiências demandadas por uma formação integral, 

coerente com a realidade social em que estamos inseridos. 

 
As atividades pedagógicas são realizadas em sistema de rodízio, nas 

salas de aula ou em áreas de recreação cobertas ou descobertas, 

equipadas com material adequado para as diversas atividades, 

respeitando sempre, as características de cada faixa etária e integrando as 

ações desde o berçário até a alfabetização. 

 
As atividades extracurriculares poderão ser realizadas nas 

instalações da Escola Espírita “Anália Franco” ou em outro local mediante 

convênio. 

 
 
 
 6.1. METODOLOGIA 
 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do currículo da 
Escola Espírita “Anália Franco” é a de projetos, com bases na doutrina 
Socioconstrutivista. Para tanto, todos os membros da equipe se reúnem 
no final de cada ano, para a escolha dos eixos temáticos definidos pelos 
conteúdos organizados no Plano Anual. Os temas podem partir dos 
educadores, do interesse das crianças, do próprio contexto social ou de  
temas emergentes na imprensa ou do cotidiano. 

 
O trabalho com projetos deve atender ao interesse das crianças. 

Eles são desenvolvidos com as crianças e não para as crianças e 
desenvolvem a cooperação e a solidariedade entre estas e seus 
educadores, com vistas a promover uma globalização e contextualização 
dos conteúdos. A avaliação deve estar presente em todo o processo, 
direcionando ou redirecionando os caminhos, culminando em produções 
feitas pelas crianças que se constituirá em seu portfólio, não apenas como 
resultado, mas, como retrato do processo. 

 
Utilizando diversas linguagens, materiais diversificados, e partindo 

de situações concretas , facilitamos e proporcionamos esse encontro da 
criança com o fazer criativo. Esta visão do trabalho pedagógico possibilita 
a transformação do espaço da escola em um espaço realmente 
democrático, onde cada criança deve ser respeitada em sua 
individualidade e ação criadora. 

 
O universo da criança, a realidade onde se encontra inserida, sua 

criatividade e curiosidade, é o ponto de partida da ação pedagógica que se 
propõe garantir à criança a conquista do espaço criador e gerador de 
conhecimentos. Fatos e situações devem ser aproveitados como impulso 
para a busca e a descoberta de novas soluções. Para tanto, nos valemos 
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também de excursões, festas, feira de livro, campanhas de solidariedade, 
exposições e tudo o mais que for necessário para que criança tenha a 
oportunidade de vivenciar o conteúdo ministrado em sala de aula. 

 
O importante é perceber que uma história, um filme, um brinquedo, 

um desenho, um livro, um jogo, uma cor ou mesmo um objeto de arte, 
pode levar indivíduos de qualquer idade a vivências significativas e 
importantes para a sua vida. 
 
 
6.2. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES 
 
Junto ao Professor: 

Para o cumprimento das metas estabelecidas pela equipe para o ano 

2017, devemos assegurar algumas atividades de grande importância 

como: 

 Reuniões Pedagógicas, para estudo, planejamento, avaliação e 

replanejamento de novas ações. Essas reuniões acontecem semanalmente 

e tem como objetivos: 

 Cultivar o sentimento de equipe de participação e 

comprometimento entre todo o coletivo escolar com os 

programas pensados por este coletivo; 

 Organizar o trabalho pedagógico periodicamente, dando 

qualidade ao serviço prestado; 

 Avaliar e propor ações junto ao agrupamento, aos alunos de 

forma específica e ao coletivo escolar no decorrer do processo; 

 Estabelecer novas metas fortalecendo o compromisso da 

equipe na realização do labor educativo. 

 

 Sendo assim, organizamos nossos horários de trabalho da seguinte 

forma: 

 7:00 – 8:00 – Atividades dos professores regentes em sala 

 8:00 – 11:20 – Estudo e Planejamento com professores 

 8:00 – 11:20 – Aulas das diversas áreas:  

 Valores Humanos/ Filosofia/ Projeto Aprender a 

Pensar 

 Literatura 
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 Atividades Artesanais e Artísticas (Ed. Infantil) 

 Educação Física 

 Musicalização 

 

Assim sendo todos estarão em harmonia com o programa escolar 

estabelecido para o ano letivo em seu Projeto Político Pedagógico. 

Formação continuada, será previsto curso de capacitação e formação 

ao início de cada ano letivo, promovendo neste período acesso aos 

parâmetros filosóficos e pedagógicos que norteiam as ações escolares. 

Além deste período inicial de estudo e formação, no decorrer dos dois 

semestres serão previstos momentos semanais de estudo com a equipe 

pedagógica, previamente planejado com temas específicos elencados pelo 

coletivo, bem como, será estabelecido previamente o repertório de leitura 

que a equipe fará durante o ano e a forma pedagógica de exploração 

destas leituras em nossa reunião de estudo. 

Acompanhamento de agrupamento, feito pela coordenação 

pedagógica junto aos professores avaliando semanalmente as turmas, seu 

progresso, necessidades e desafios, propondo novos encaminhamentos, 

individuais e coletivos. 

 Conselho de Ciclo Corpo Docente, – realizada de forma 

sistemática trimestralmente entre o grupo de professores e direção, para 

discutir cada agrupamento de forma respeitosa e sigilosa, propondo 

encaminhamentos que favoreçam avanços no processo de aprendizagem, 

bem como avaliando encaminhamentos dados e ações pedagógicas 

convenientes, programando, nesta ocasião, a reunião entre pais e 

educadores. 

 
Junto aos alunos: 
 

Para o desenvolvimento harmônico das potencialidades de cada 

educando buscamos as seguintes ações: 

Acompanhamento diário das tarefas escolares, de classe e 

extraclasse, feito pelos professores. 
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Agenda Escolar - este instrumento, objetiva organização temporal 

do educando, possibilitando a este um melhor aproveitamento de seu 

tempo e estabelecendo vínculos de responsabilidade e compromisso com a 

escola. Através do mesmo os professores e coordenação estabelecerão 

comunicação diária com os responsáveis pelo aluno. Serão agendados 

compromissos escolares, bem como, anexados os comunicados. No caso 

de não cumprimento do agendamento de tarefas, será comunicado aos 

pais através de informativo, para ser assinado pelos mesmos dando 

ciência do fato. 

As atividades diárias enviadas para casa serão organizadas em 

blocos para os Ciclos I e II, prevendo antecipadamente atividades para o 

mês. Para o Ciclo III o aluno receberá agendamento prévio por disciplina 

de quinze em quinze dias. 

 

Autoavaliação - os alunos da Educação Infantil terão momentos de 

autoavaliação diária, pontuando seus avanços, limites e dificuldades 

estabelecendo metas que acharem conveniente; 

 

Vivência/Aulas Práticas - As Aulas Práticas são atividades 

curriculares, vivenciadas no próprio ambiente escolar, que podem ser 

experienciadas no decorrer das aulas dos Projetos estimulando o auxílio 

mútuo e o enobrecimento do coração. 

 

Oficinas do Conhecimento - Enriquece o conteúdo trabalhado 

através de atividades práticas, relacionando-as à vivência dos alunos. 

É importante realizar também experiências práticas e ou científicas, 

sempre que os temas propiciarem, utilizando-se de materiais e recursos 

que enriqueçam essas demonstrações, favorecendo a assimilação e fixação 

do conteúdo. 

 

Conhecimento Aplicado – Experiências práticas ou científicas 

dentro de cada área de estudo realizadas no decorrer das aulas ou na 

finalização dos projetos realizados. 
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 Quadro de ajudantes _ rodízio de alunos nas atividades de 

ornamentação, organização e auxílio ao professor da sala de aula, através 

do quadro de ajudantes, bem como, divisão de responsabilidades quanto 

ao zelo e conservação do ambiente escolar. 

 

 Programa de Educação e Desenvolvimento Inclusivo - atenderá 

os alunos com atividades educacionais, culturais, manuais e esportivas, 

além de acompanhamento escolar. 

 

  Grupo da Gratidão –  momentos e atividades específicas realizada 

por alunos e professores no exercício da habilidade da gratidão e 

reconhecimento das ações realizadas em grupo ou individual, junto à 

comunidade, à família ou a parceiros e colaboradores da escola. Gerar 

benefícios, estimular a ação cidadã de participação coletiva de forma 

prazerosa e atuante. 

 

Aos Pais: 
 
Reuniões de pais e professores -  realizada trimestralmente em formato 

de seminário para propiciar atendimento individual aos pais no 

acompanhamento da vida escolar dos alunos; 

 

Encontro da Família- Palestras, com temas educativos voltados 

para a educação de filhos, convivência familiar, saúde, meio ambiente, 

higiene, vida escolar dos filhos entre outros. Acontecerá aos sábados de 

9:30 às 12:30 com momento teórico e atividade de oficina de 

customização. 

 

 Pais Voluntários _ os pais são convidados a participar de forma 

ativa colaborando voluntariamente em diversas atividades da Unidade 

Escolar (eventos, reformas, limpeza, costuras entre outros). 

6.3. RECURSOS HUMANOS E APERFEIÇOAMENTO 
 

A Escola Espírita “Anália Franco” entende que todos os profissionais de 

sua instituição são educadores, por ser esta a melhor forma de 
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desempenhar sua missão. Para ser educador da Escola Espírita “Anália 

Franco” o profissional deve ser alguém que: 

 
 busque na educação caminhos de autorrealização e crescimento 

pessoal; 

 tenha consciência do seu papel de educador, transformador de uma 

geração; 

  comungue ideologicamente com o projeto da escola, 

compreendendo o seu valor; 

  seja construtivista, saiba desafiar, provocar, que apresente mais 

perguntas que respostas; 

 considere-se sempre em formação, seja pesquisador e goste de 

estudar; 

 saiba que o erro constitui oportunidade de aprendizagem; 

  trabalhe na perspectiva da inclusão e da valorização da diversidade; 

  tenha noção de processo e encare eventuais falhas e problemas com 

positividade; 

 tenha a capacidade de interferir positivamente em situações de 

conflito do cotidiano; 

 tenha boa escuta e saiba trabalhar em grupo; 

  seja dinâmico, criativo, autônomo, ativo e proativo;* 

 seja crítico e argumentativo, mas também flexível; 

  tenha autoestima elevada, humildade e alegria; 

  seja ousado e aberto ao novo; 

  valorize o diálogo, a escuta ativa do aluno e saiba conquistar sua 

confiança; 

  saiba perceber as necessidades reais do processo educacional; 

 compreenda e atenda as exigências burocrático-administrativas da 

escola;  

 saiba de seus direitos e deveres e seja politicamente posicionado; 

  sinta-se e aja como autor da proposta pedagógica da escola; 

  trabalhe com emoção e prazer. 
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A capacitação é feita segundo a concepção de formação continuada 

para todos os profissionais: semanalmente, os professores e os auxiliares 

de educação infantil, têm um encontro com o supervisor para orientações 

pedagógicas individuais. Bimestralmente é realizado o Encontro 

Pedagógico que tem como objetivo discutir e avaliar o Projeto do ano. 

Eventualmente, são promovidos cursos ou grupos de estudo internos com 

temas específicos e incentiva-se a participação em seminários e 

congressos realizados fora da escola. 

 

Nesse ambiente, cada educador sente-se livre para estudar, debater, 

aprender, experimentar, errar, refletir e aprender de novo, em um 

processo de permanente evolução, essência e condição de uma verdadeira 

práxis pedagógica. 
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