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 “O CEI Vila Joia / Instituto Kwaray atende” 

• Crianças:  

– BI: 28 crianças (divididas em duas salas) 

– BII: 36 crianças (divididas em duas salas) 

– MGI: 48 crianças (divididas em duas salas) 

– MGII: 48 crianças (divididas em duas salas) 

– Totalizando 160 crianças  

• Adulto:  

– 1 - Diretora;  

– 1 - CP; 

– 1 - Auxiliar Administrativo  

– 14 - PEIs; 

– 3 - PEIs Volante; 

– 1 - Cozinheira;  

– 2 - Auxiliares de Cozinha; 

– 2 - Auxiliares de Limpeza; 

– Totalizando 25 Funcionários   

 



Fundos  

Entrada 

Lateral   

Área externa da Unidade 



Uso do Parque – Antes   

• As propostas eram “livres”  

• Utilizava-se apenas os brinquedos fixos e 

tradicionais de ferro e plástico, tais como: 

(escorregador, gira-gira, balanças e etc). 

• Todas as turmas saíam “diariamente” no 

período da manhã e da tarde.  

•  Duração de “30 minutos” para cada sala. 

• As salas saíam uma de cada vez. Não 

havendo interações entre as turmas de 

diferentes faixas etárias.  

  



Qual a importância do uso diário da Área 

Externa na Educação Infantil  

1 – Garantir o direito do brincar enriquecendo suas  escolhas e favorecendo suas 

aprendizagens. 

2 – Garantir a oportunidade de lazer em um espaço amplo e bem planejado.  (A 

maioria das nossa crianças não possuem quintal em sua residência ou área 

verde para brincar). 

3 – Aproveitar e apreciar o contato com o meio ambiente, garantindo um banho de 

sol, diariamente, enriquecendo a qualidade de vida das crianças atendidas.  

4 - Utilizar a área externa com mais intensidade também para outras vivências, 

sendo elas de experimentação, artes, leitura, colação, pic nic, almoço, roda de 

conversa e etc.       

 



Início da nova proposta - 2016  

Planejamento da Área Externa  

 1- Canto com pneus;  

2 - Canto de circuíto (com ripa, pneus e cone); 

3 - Canto de artes; 

4 - Canto com caixas suspensas, tinta e pinceis;   

5 - Canto de leitura.     
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Cantos do Brincar  – Propostas 

 
Canto: Casinha  

Canto: Varal com roupa, pregador, balde e água   Que Legal!!! 



 

Canto: Kit parque   

Cantos do Brincar  – Propostas 

Canto: Circuíto   Desafios  



Canto: Leitura    

Cantos do Brincar  – Propostas 

Canto: Construção     

Olha o Parque!!!  



Cantos com folhagem, dinossauros, caixa de areia, tronquinhos, carrinho, animais e etc.   

Cantos do Brincar  – Propostas 

Curiosidade  



Canto: Caixas Circuíto 

Cantos do Brincar  – Propostas 

Canto: Com água e diversas 

possibilidades   

Canto: Sonoro – com garrafinha, 

tambor, lata, pote e etc.    

Vivências  



Colação ao Ar Livre   Cantos com bambus, cabaça e Tronquinhos    

Cantos do Brincar  – Propostas 

Descobertas  



Cantos do Brincar  – Propostas 

Campo de pesquisa  



Cantos do Brincar  – Propostas 

Interações 



Cantos do Brincar  – Propostas 

Concentração  

Experiências  
Canto com argila, graveto, tora de madeira, 

água e pés descalços !!! 

Finalizando com a 

Exposição das 

Esculturas - 

Produção Infantil   



Cantos do Brincar  – Propostas 

Momentos -  Harmonia  



Cantos do Brincar  – Propostas 

Novas 

possibilidades  



Garrafas mágicas – Líquido  / Sonoras    Bexigas com água  

Mudança na Estéticas do Parque 

Canto 

Suspenso: 

Fantasias 

  

Devemos 

organizar os 

cantos 

pensando 

sempre nos 

detalhes, com 

capricho e 

cuidado. 

Cantos do Brincar  – Propostas 



Cantos do Brincar  – Propostas 

Almoço  ao ar livre  

Outras 

possibilidades na 

utilização do 

parque  



Cantos do Brincar  – Propostas 

Plástico suspenso deitado  com tinta 

e pinceis    

Caixas suspensas  

Experiências com Artes  

Sensações  

Circuito com 

gravetos  

Dia de chuva  



Ocupação do Espaço – Exposição das 

Proposta Pedagógicas para as Famílias – com 

a Interferência do CEDAC  
Arte na folha de bananeira  Escultura de argila  Utilização da tinta de terra  



Painel exposto na 

entrada do CEI  

parte externa  

Painel dos cantos e programação semana  
 

Como ocorre a escolhe dos cantos ! 

Organização 



 

 
- Horário de organização do parque: das 08h30 às 09h00.  

 

- Horário de desmontar o parque: das 11h30 às 12h00. 

 

- Cada professora é responsável de ficar em um canto, juntamente com as crianças para orientá – las 

e protegê- las de futuras  intercorrências. (As professoras estarão acompanhando constantemente as 

crianças durante o seu momento de pesquisa, independente de ser da sua turma ou não). 

 

- A unidade possui um sala de almoxarifado para guardar os materiais de largo alcance e os kits por 

temas para facilitar a construção dos cantos.   

 

- Quem constrói os cantos ? – Uma professora de cada sala – BI, BII, MG I e as Volantes. As 

professoras do MG II não participam devido ser uma professora titular por sala, porém as crianças 

auxiliam na construção do parque.  

 

- Parque - período da tarde –  É planejado o resgate de brincadeiras (com as professoras e os 

familiares), utilizamos também brinquedos tradicionais, kits como por exemplo bolas, bambolês e etc  

 

- Plano B - Dias de chuvas – a Construção ocorre no corredor central, refeitório,  parte coberta - frente 

e fundo.  

 

 

 

 

 Cronograma e Planejamento 

da Organização do Parque  



Painel Informativo para os Pais na 

Entrada do CEI - Corredor Principal    

- Painel exposto com fotos das vivências 

no parque e falas das crianças;  

 

- Projeto Político Pedagógico; 

 

- Indicador de qualidade da educação 

infantil paulistana; 

  

- Portifólio da proposta do ano anterior.   

 

 



Cronograma de higienização das salas  
Horário   Local  Responsável  Sala  Banheiro  

(09:00 as 09:30)  

  

Sala 08 Quitéria  Todos os dias  Todos os dias  

(09:00 as 09:30)  

  

Sala 05 Rita  Todos os dias  Todos os dias  

          

(9:30 as 10:00) 

  

Sala 07  Quitéria  Todos os dias Todos os dias 

(9:30 as 10:00) 

  

Sala 06 Rita  Todos os dias Todos os dias  

          

(10:00 as 10:30) 

  

Sala 03 

  

Quitéria  Todos os dias Todos os dias 

(10:00 as 10:30) 

  

Sala 04 

  

Rita  Todos os dias Todos os dias 

          

(10:30 as 11:00) 

  

Sala 01 

  

Quitéria  Todos os dias Todos os dias 

(10:30 as 11:00) 

  

Sala 02 

  

Rita  Todos os dias Todos os dias 

  

- O horário da equipe de apoio também ficou mais flexível para a 

higienização dos  ambientes após a mudança; 



Principais desafios enfrentados pelos gestores 

para a transformação e uso do espaço externo: 

 Formação constante para toda a Equipe, com objetivo de analisar 

coletivamente o diagnóstico sobre o uso dos espaços, compreender melhor a 

importância e necessidade das crianças utilizarem o espaço externo para 

experiências diversas, tendo o apoio e planejamento de todos;  

Organização dos materiais, disponibilização, identificação, armazenamento, 

aquisição e arrecadação para construção dos cantos, com propostas e intenções;  

 Análise coletiva dos espaços para cada ocupação; com um novo olhar! 

 Reorganização dos cronogramas – novos horários para as vivências nas áreas 

externas / higienização dos ambientes; 

Conscientizar as famílias e equipe da necessidade de arrecadar os materiais de 

largo alcance.  

 

 



Principais desafios enfrentados pelas Professoras  

para a transformação e uso do espaço externo: 

 Planejar a utilização do parque com mais intencionalidade;  

 Construir propostas diversificadas de maneira que as crianças possam 

escolher onde desejam brincar e possibilitar novas fontes de 

pesquisas; 

 Disponibilizar diversos tipos de materiais enriquecendo suas criações 

e despertando sua curiosidade.  

 Ter um olhar atento para observar, refletir e replanejar as novas 

propostas através do brincar da criança possibilitando novos desafios;  



O CEI Vila Joia / Instituto Kwaray  

Foi  Vencedor da 4º Mostra 

Ocupação Criança – Instituto Avisa- lá – 2019 

com o Projeto - Cantos do Brincar (Parque)  

1,2,3 e Já !!! 
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À toda equipe do CEI Vila Jóia que contribuí para a realização desta conquista.  

 

Ao Presidente do Instituto Kwaray – Edson Ribeiro Mendes – Por acreditar na 

educação infantil e na minha capacidade de administrar esta unidade.  

 

Ao Supervisor Marcelo Oliveira do Nascimento pelo apoio e incentivo nas 

propostas realizadas no CEI Vila Joia, assim juntos acreditamos na Educação 

Infantil para construir um novo olhar perante a infância de cada criança que 

passará por essa rede de ensino.  

 

O nosso cuidar e educar com base no respeito, amor e carinho pode transformar 

uma Nação, é na primeiríssima infância que deixamos nossas marcas...  

 

Boas ou Ruins !!!!    



“Quanto mais ampla for a gama de possibilidades que oferecemos às crianças, 

mais intensas serão as suas motivações e mais ricas suas experiências” 

 

Lóris Malaguzzi  

 


