


Contextualização da Unidade Educacional 

 O CEI “Jardim Vila Pedroso”, Pertencente à diretoria de São Miguel está 

localizado no Parque Sônia.  

Foi criado na década de 1960 inaugurado em 1967 pelo então Prefeito Faria Lima 

como Rede Indireta, denominado Creche Sossego da Mamãe. 

Por meio do decreto nº 21086 de 12 de julho de 1985, o então Prefeito Mário Covas 

denominou Centro de Educação Infantil Jardim Vila Pedroso. 

 Atualmente atendemos 104 crianças do berçário I ao mini grupo II. 

 É uma unidade educacional que tem por finalidade o desenvolvimento integral 

da criança, assegurando como indissociável ao processo educativo, o cuidar , 

educar e brincar. 

 Promovendo o protagonismo e autonomia dos bebês e crianças por meio das 

interações e brincadeiras, de vivências e experiências significativas, respeitando as 

singularidades e especificidades de bebês e crianças. 

 



Ponto de Partida 

Considerando os bebês como natos pesquisadores e 

descobridores de um vasto universo que favoreça o seu 

protagonismo e liberdade de escolha, propomos neste projeto o 

contato com diferentes linguagens artísticas, favorecendo os 

movimentos livres dos bebês durante as vivências propostas 

estimulando todo o aparato sensorial em desenvolvimento e 

encantamento, de forma prazerosa e afetuosa nas diferentes 

formas de interações sejam elas entre os bebês, adultos e bebês, 

entre bebês e diferentes objetos midiáticos. 





Objetivos da proposta e articulação com currículo 

• Proporcionar aos bebês um novo desafio por 

meio dos objetos midiáticos, estímulos,  

descobertas e experimentações, despertando 

sensibilidade, sensações e percepção, 

aguçando a curiosidade nas diferentes 

hipóteses que os materiais oferecem. 

 

• Refinar os olhares diante das potencialidades 

das criações, das engenhosidades dos bebês 

 

(De acordo com o Currículo da Cidade 2019, pags.72,73,122).  



Desenvolvimento/ Ações formativas: Participação 

das crianças, famílias, Equipe Gestora, docente e 

Apoio 

Proporcionamos aos nossos bebês experiências com materiais 

heurísticos, os quais levantaram diferentes hipóteses e 

descobertas, demonstrando grande interesse, o que nos fez 

pensar em novos desafios. 

 

Como criar um ambiente que possibilite infinitas experiências com 

as tecnologias, mídias, a criatividade, a imaginação, a fantasia e a 

descobertas dos bebês?  



Por que não trabalhar luzes 

com os bebês? 



“Sou hoje um caçador de achadouros de infância”. 

(Barros, 2003) 

   



Desenvolvimento/ Ações formativas: Participação 

das crianças, famílias, Equipe Gestora, docente e 

Apoio 

Para isso, as professoras foram para o campo de pesquisa, se 

aprofundar do tema e por meio de ampliação de experiências 

significativas proporcionaram que os bebês fossem os 

protagonistas do processo de aprendizagem. 

 

 



Organização do Espaço 

 

A partir de um olhar atento e sensível das educadoras foi organizado um 

espaço de forma criativa na sala de referência, com materiais 

planejados com intencionalidade, dando início com papel celofane no 

suporte de canos, trabalhando a transparência.  







. 

 

 

Organização do Espaço 

Objetos vazados como: vasilhas de plásticos, metal e brinquedos  



. 

 

 

Organização do Espaço 
lanternas na bexiga 



Organização do Espaço 
 

Luz negra e objetos de neon 



Organização do Espaço 
Caixa de Luz 



Organização do Espaço 
Luzes coloridas em movimento 

Caixa de luz e fora dela 

 



Teatro apresentados aos bebês e 

crianças do CEI. 



. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Teatro de Sombras: Apresentação 

para as famílias na Mostra 

Cultural. 



. 

 

 

Desafios e Encaminhamentos 

O maior desafio foi a flexibilização da rotina (horários de banho, 

alimentação) e organização dos espaços sem que os bebês 

tivessem um grande tempo de espera. 

Nos dividimos em revezamento para realizar os cuidados com os 

bebês, como banhos e trocas, os quais são essenciais para o bem 

estar da criança, e nos momentos de organização do espaço; 

enquanto uma educadora organizava o ambiente , a outra contava 

histórias e músicas de acalanto  para os bebês. 

Outro desafio era contemplar a exploração de experiências que 

fossem proporcionadas à todos os bebês, independente da faixa 

etária e desenvolvimento. 
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