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CEI JARDIM ELIANE
Projetos pedagógicos ensinam a partir da curiosidade das crianças

E

xistem várias maneiras de aprender. No universo infantil, mais do que em qualquer outra fase de nossas
vidas, a curiosidade é o que desperta o interesse pelo
conhecimento. Assim, as professoras do CEI Jardim Eliane
desenvolveram uma série de projetos pedagógicos para estimular o aprendizado dos pequenos. Cada iniciativa foi criada
pensando na necessidade das crianças e também a partir da
faixa etária dos grupos. Teve turma que aprendeu sobre ali-

MULTIVACINAÇÃO

mentação e seus benefícios, outra sobre reaproveitamento
de materiais, outra sobre os animais e assim por diante. O
importante foi a promoção de vários tipos de vivências envolvendo as crianças. Os projetos pedagógicos foram divulgados aos pais durante reunião que aconteceu no CEI, para que
eles pudessem entender a proposta de ensino aplicada aos
alunos. Na próxima reunião de pais, as professoras vão fazer
uma avaliação dos projetos desenvolvidos junto às crianças.

REUNIÃO DE PAIS
No dia 24/11 acontecerá a Reunião de
Pais no CEI Jardim Eliane. Contamos com a
participação de todos os responsáveis, pois
será a última reunião do ano.

De 19 a 30 de setembro aconteceu, em todo
o Brasil, as campanhas de Multivacinação e
de atualização do cartão de vacinação.
O CEI, em parceria com a Unidade Básica
de Saúde Jardim Itapema, orientou os pais
e responsáveis sobre a importância da
campanha, que foi um sucesso de adesão.
Todas as 142 crianças matriculadas na
unidade estão com a vacinação em dia.

REUNIÃO PEDAGÓGICA
A Reunião Pedagógica será no dia 25/11 e
visa a formação contínua das professoras e
o planejamento das atividades diárias das
crianças. Neste dia não haverá atendimento.
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