
Creche Itaim Paulista II 

“Não há saber mais ou saber menos: há saberes diferentes”. 

Paulo Freire 



Identificação da Unidade Educacional: 

Nome da Entidade Mantenedora: INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ 
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Diretor: ADRIANA DA SILVA CAIRES 
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WILLENSHOFER 

Total de 247 Atendimento, distribuídos em Berçário I: 14,  

Berçário II: 36       MGI: 54       MGII: 83       INFANTIL I: 60  

Total de educadores: 21 

mailto:cii@iccsp.org.br


Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. 

Paulo Freire 

 

 

“Percurso formativo do CEI na qualificação dos Relatos Descritivos” 

 Iniciando o percurso em 2017: 

 
- Desconstruir e reconstruir os princípios e considerações para o registro de 

aprendizagem de bebês e crianças em conformidade aos documentos que 

norteiam as ações pedagógicas  
 

- Quais os fatores imprescindíveis para a construção desse processo valorizando 

a autenticidade, assim como particularidades e singularidades de cada 

pequeno. 
 

-    Acompanhamento e orientações em encontros formativos individuais. 
 

 



 

 

A documentação pegagógica como produto mostra as experiências vividas, a 

intenção das propostas pedagógicas e o percurso das aprendizagens e do 

desenvolvimento de bebês e crianças na Educação Infantil. 

Curriculo Intergrador da Infância Paulistana -2015  
 

 

“Percurso formativo do CEI na qualificação dos Relatos Descritivos” 

 

 

 

 

 Desafios realizados no ano de 2018: 

 
 

 

Intencionalidade 

Entendimento  
 Encontros 

formativos 
individuais; 

 Rotina / 
Devolutivas;  

 Parada 
Pedagógicas; 

Clareza 



  
 

 

“Percurso formativo do CEI na qualificação dos Relatos Descritivos” 

 Desafios realizados no ano de 2018: 

 

 Pauta do Encontro Formativo para aprimorar a observação (Parada 

Pedagógica): 

 
 

 
 “O parecer é, sobretudo a imagem de um trabalho. Ao relatarmos um processo efetivamente vivido, naturalmente 

encontraremos as representações que lhe dêem verdadeiro sentido”.  

Jussara Hoffmann, 1998. 

Publico alvo: Educadores de Educação Infantil 

 

Pauta: 

1º Momento:  

Acolhimento – Café coletivo; 

Dinâmica: Registro do itinerário de casa à creche. 

Leitura do Texto reflexivo: “Ver vendo” (Otto Lara Rezende) 

 

2º Momento:  

Objetivo do encontro formativo: “Analise dos registros” (1º Semestre). 

Leitura do texto: “Educando o olhar da observação - Aprendizagem do olhar”. Texto retirado do livro: FREIRE, Madalena . 

Observação, registro e reflexão. Instrumentos Metodológicos I. 2ª ED. São Paulo : Espaço Pedagógico, 1996.   

Video: “Avaliação na Educação Infantil” – Jussara Hoffmann. 

 

3º Momento: 

 

 Socialização do encontro.  

Coordenação Pedagógica - Maio / 2018 



  
 

 

“Percurso formativo do CEI na qualificação dos Relatos Descritivos” 

 Desafios realizado no ano de 2018: 

 

 Encontro Formativo 

  - Dinâmica: Registro do percurso de casa até o CEI; 

 

 

 

 

 
 

 



  
 

 

“Percurso formativo do CEI na qualificação dos Relatos Descritivos” 

 Desafios realizado no ano de 2018: 

 

 Encontro Formativo 

 - Leitura do Texto reflexivo: “Ver vendo” (Otto Lara Rezende) 
De tanto ver, a gente banaliza o olhar – ver… não vendo. 

Experimente ver, pela primeira vez, o que você vê todo dia, sem ver. 

Parece fácil, mas não é: o que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta curiosidade. 

O campo visual da nossa retina é como o vazio. 

Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. 

Se alguém lhe pergunta o que você vê pelo caminho, você não sabe. 

De tanto vê, você banaliza o olhar. 

Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo hall do prédio do seu escritório. 

Lá estava sempre, pontualíssimo, o porteiro. 

Dava-lhe bom dia, às vezes, lhe passava um recado ou uma correspondência. 

Um dia o porteiro faleceu. 

Como era ele? Sua cara? Sua voz? Como se vestia? Não fazia a mínima idéia. 

Em 32 anos nunca consegui vê-lo. 

Para ser notado o porteiro teve que morrer. 

Se, um dia, em seu lugar tivesse uma girafa cumprindo o rito, pode ser, também, que ninguém desse por sua 

ausência. 

O hábito suja os olhos e baixa a vontade. Mas a sempre o que ver; gente; coisa; bichos. 

E vemos? Não, não vemos. 

Uma criança vê aquilo que o adulto não vê. Tem olhos atentos e limpo para o espetáculo do mundo. O poeta é 

capaz de ver pela primeira vez, o que, de tão visto, ninguém vê. O pai que raramente vê o próprio filho. O marido 

que nunca viu a própria mulher. 

Os nossos olhos se gastam no dia a dia, opacos. 

…e por ai que se instala no coração o monstro da indiferença. 



  
 

 

“Percurso formativo do CEI na qualificação dos Relatos Descritivos” 

 Desafios realizado no ano de 2018: 

 

 Encontro Formativo: 

 
 

 

Leitura:  

“Educando o olhar da observação  

Aprendizagem do olhar”.  

 
 
 
 
 
 

 

 

Texto retirado do livro: FREIRE, Madalena . 
Observação, registro e reflexão. 

Instrumentos Metodológicos I. 2ª ED. 
São Paulo : Espaço Pedagógico, 1996.  

 

 Vídeo: 

“Avaliação na Educação 
Infantil” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jussara Hoffmann. 
 

 
 



  
 

 

“Percurso formativo do CEI na qualificação dos Relatos Descritivos” 

 Desafios realizado no ano de 2018: 

 

 Encontro Formativo: 

 
 

  

“A observação é o que me possibilita o exercício do 

aprendizado do olhar. Olhar é como sair de dentro de 

mim para ver o outro”.  

Jussara Hoffmann, 1999:112 



  
 

 

“Percurso formativo do CEI na qualificação dos Relatos Descritivos” 

 Desafios realizado no ano de 2019: 

 

 Encontro Formativo: 

 

 Currículo da Cidade – Educação Infantil; 

 

 Leitura da normativa em encontros formativos individuais por módulo: 

Instrução normativa SME nº 02, de 06/02/2019 – aprova a orientação 

normativa nº1, de 06/02/2019, que dispõe sobre os registros na educação 

infantil (Elaborada pelo Grupo de Estudos sobre Registros). Resolve: 6.3. 

REGISTROS PARA AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS”; 

 Caderno de Registro. 

 



  
 

 

 

RELATÓRIO DESCRITIVO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

  

2ºSEMESTRE / 2018 

  

Nome da criança: Enzo  

Agrupamento: Mini Grupo II 

 

 Apresentamos ao grupo obras de Ivan Cruz, Frida Kahlo, Tarsila do Amaral e Van Gogh, nas leituras de 
imagem Enzo vai além de sua imaginação, aprecia as obras com vontade e a que mais o chamou atenção foi a de 
Ivan Cruz Crianças brincando de pipas, Enzo nos relatou que queria muito brincar de pipa com seu pai, mas que 
não podia, pois o pai estava trabalhando em São Miguel. Pois realizamos nossa sequencia de atividades “O bom é 
ser criança” Resgatando brincadeiras de nossos pais baseado em obras de Ivan Cruz, fizemos uma releitura da 
pipa, uma capuxeta e convidamos a mãe do Arthur, pois era a brincadeira de sua infância. 

 No momento da brincadeira Enzo se realizou, demonstrava estar muito feliz em empinar a capuxeta, foi 
um momento prazeroso pra ele e restante do grupo. 

 Realizamos a pesquisa com seu pai que nos relatou que sua brincadeira de infância era brincadeiras 
com bolas, e no dia da família convidamos o pai para brincar de bola com seu filho. 

 O pai de Enzo se atrasou um pouco, e era nítido perceber a angustia da criança em ver todos seus 
colegas com seus pais, quando ele avistou o pai saiu correndo em sua direção e começaram a brincar de bola, 
jogando um para o outro. 

 A criança ficou muito feliz em brincar com seu pai, no dia seguinte nos relatou que brincou também em 
casa com seu pai. 
 

“Percurso formativo do CEI na qualificação dos Relatos Descritivos” 

 Trechos de Relatórios Descritivos: 



  
 

 

RELATÓRIO DESCRITIVO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

  

2ºSEMESTRE / 2018 

  

Nome da criança: Eloah 

Agrupamento: Mini Grupo II 

 

 A Eloah demostra facilidade e aprendizagens quanto ao uso dos recursos midiáticos 

/ tecnologia e sua fala traz assuntos atualizados sobre youtubers, onde ela disse ter também 

um canal no Youtube e pediu para educadora: 

 -Se inscreve no meu canal? 

 A educadora então perguntou qual o nome do canal, e ela respondeu: 

 -Eloah. 

 Depois de passados alguns dias ela chegou à educadora e perguntou: 

 -Você se inscreveu no meu canal? 

 
 

“Percurso formativo do CEI na qualificação dos Relatos Descritivos” 

 Trechos de Relatórios Descritivos: 



  
 

 

“Percurso formativo do CEI na qualificação dos Relatos Descritivos” 

 Relato de prática 

 

Educadora: Tamires Alves 

 
 



  
 

Encerramos com a certeza, 

que este percurso não se encerra aqui... 

 

Para o ano de 2020 o propósito de aprimorarmos os Relatos 

Descritivos no CEI, terá como princípio qualificar ainda mais 

os registros utilizando também fotos... 

 

 

 
E-mail: daniellecaw@yahoo.com.br 

 

“Percurso formativo do CEI na qualificação dos Relatos Descritivos” 


