BILBOQUÊ EM FOCO
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES
CEAB- O QUE É? É o Centro de Estudos e Aprimoramento Bilboquê. Acontece mensalmente e
oportuniza espaço de produção de conhecimento, reflexão, fortalecimento das relações e
tomada de decisões sobre a ação docente, articulando teoria e prática. Desse modo, propõe-se
a ser um espaço permanente de pesquisa e formação nos processos de ensino e
aprendizagem.
GRUPO DE ESTUDOS- Acontece mensalmente. Mobiliza e reúne professores, berçaristas e
estagiárias para estudos específicos da área. A partir de temáticas pertinentes às demandas
contemporâneas em educação, as coordenadoras propõem reflexões, instigam discussões
sobre os assuntos escolhidos pela demanda da equipe e sugerem textos e livros para uma
busca constante de inovações pedagógicas.
ASSESSORIAS- As assessorias para os professores são realizadas semanalmente e assessoradas
pela Equipe de Apoio.
Assessoria pedagógica- são realizadas com o suporte da coordenadora pedagógica de cada
segmento e oportuniza o reconhecimento da identidade com o trabalho pedagógico dos
princípios norteadores dos projetos de sala e institucional e conduz o planejamento das ações
coletivas para a sua execução.
Assessoria psicológica- são realizadas com o apoio da psicóloga da Escola. De acordo com as
demandas no setor psicológico, a psicóloga propõe ações para minimizar os conflitos, birras,
choros excessivos e outros. O setor também indica e sugere leitura de textos para discussão
e reflexão sobre vários assuntos pertinentes a área.
Assessoria fonoaudiológica- são realizadas e assessoradas pelo setor de fonoaudiologia da
Escola. Anteriormente é realizada uma triagem com as crianças e, posteriormente, os
atendimentos aos pais para indicar maneiras de auxiliar a criança no desenvolvimento da fala.
O desenvolvimento da fala é ampliado através de projetos propostos pelo setor, para
aprimorar os diferentes sons e pronúncia adequada.
ENCONTRO SEMESTRAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS- É o encontro de todos os
funcionários da escola. Sob a responsabilidade da Diretoria e Equipe de Apoio, são convidados
palestrantes que abordam temas de interesse comum e agregam valores essenciais para o
cuidado com as crianças, com o outro e consigo mesmo. Uma equipe saudável, física e
emocionalmente, será uma referência de pessoas determinadas, comunicativas, ousadas,
competentes, generosas e amáveis.
PROJETOS INOVADORES
PROJETO INSTITUCIONAL- É o projeto escolhido por meio de votação no início do ano letivo e
que conduzirá o trabalho pedagógico, culminando em setembro com a MOSTRA CULTURAL.
“AS GRANDES INVENÇÕES- REVIVENDO, CRIANDO E RECRIANDO” foi o tema escolhido para
2013. De acordo com as turmas, foram escolhidos os seguintes temas:
BERÇÁRIOMATERNAL I- A EVOLUÇÃO DOS MEIOS DE TRANSPORTES
MATERNAL II- A EVOLUÇÃO DOS BRINQUEDOS
MATERNAL III- A EVOLUÇÃO DAS MORADIAS
1º, 2º PERÍODOS E FUNDAMENTAL- A EVOLUÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

PROJETO CUIDAR- “ESCOLA COMO ESPAÇO DE SAÚDE”- é o cuidado com os nossos
colaboradores. A escola proporciona encontros de toda a equipe e seus funcionários. São
realizados quatro encontros anuais. Dois desses encontros, os funcionários levam os seus
familiares: na comemoração da Páscoa e na semana da criança, onde a diversão toma conta
de todos, pois as crianças passam o dia no parque Guanabara. Os outros dois encontros são
realizados no dia do Professor/Educador e no encontro de final de ano. A SAÚDE EMOCIONAL
DOS COLABORADORES E DE TODA A EQUIPE É PRIMORDIAL PARA A DIRETORIA. A união de
todos é imprescindível para uma equipe coesa e determinada, feliz e acolhedora.
ATENDIMENTO MÉDICO- A Escola mantém convênio com a UNIMED com cobertura para todos
os funcionários que desejam o benefício com um custo menor. A escola contribui com a
porcentagem de 60% para todos que aderirem ao plano.
PLANO ODONTOLÓGICO- A Escola Bilboquê oferece gratuitamente para todos os funcionários
o plano odontológico INPAO. É mais uma ação preventiva para a saúde de seus colaboradores.
AÇÕES COLETIVAS- PROJETO SOLIDARIEDADE
CAMPANHAS-Durante o ano, propomos várias campanhas para doar às creches e asilos
assistidos pela Bilboquê.
BAZAR DA SOLIDARIEDADE- Arrecadamos, também, junto aos familiares e funcionários,
roupas, sapatos, bijuterias e tudo o que não precisam mais. Durante o BAZAR DA
SOLIDARIEDADE, a comunidade escolar, pais, familiares e empresas que atuam no entorno da
escola são convidados para a aquisição das doações. De acordo com os objetivos propostos do
projeto Cuidar, distribuímos o valor arrecadado entre os funcionários de baixa renda e/ou para
as creches assistidas.
PRÊMIO DESTAQUE- A cada trimestre é escolhida pela equipe de Apoio um funcionário que se
destacou em sua área. O incentivo para continuar se destacando e o reconhecimento por sua
atuação é recompensada por uma boa quantia.
PRÊMIO ASSIDUIDADE- O funcionário que não falta por nenhum motivo tem acrescido em seu
salário mais 6%. É a escola premiando aqueles que são assíduos, comprometidos e
profissionais que entendem o quão importante são nossas crianças.
PARTICIPAÇÃO DOS LUCROS- a escola distribui entre seus colaboradores a participação de
lucros da empresa de acordo com a avaliação da diretoria e equipe de apoio.
CURSOS E GRADUAÇÃO- A escola oferece ajuda de custo para os funcionários que desejam
ampliar o seu conhecimento em cursos e seminários. Também custeia 20% para o pagamento
das mensalidades do curso de pós-graduação em psicopedagogia em parceria com a FUMEC.
XIIº ENCONTRO DA EDUCAÇÃO- A Equipe de Apoio (setor de coordenação e psicologia)
participou do XIIº ENCONTRO DA EDUCAÇÃO promovido pelo SINEP- Sindicato das Escolas
Particulares- no Resort TAUÁ em Caeté. É a diretoria da escola Bilboquê investindo na
formação continuada de seus colaboradores.

ASSESSORIA AOS PAIS
Reunião geral para apresentação da equipe, professores regentes e especializados- Acontece
no início do ano letivo. É o primeiro contato com a professora. Ela se apresenta, informando
aos pais como é o seu modo de interagir com as crianças, suas características como educadora
e sua proposta de trabalho.
Reunião trimestral para a entrega dos portfólios e boletins (Ensino Fundamental).
Nas reuniões trimestrais são evidenciados o processo pedagógico, assim como as habilidades e
competências desenvolvidas durante o trimestre.
Tutorias- é o encontro da Equipe de Apoio (coordenação pedagógica, psicologia e
fonoaudiologia) com os pais.
Nesse encontro é colocado o desenvolvimento da criança na escola e proposto alternativas e
melhorias para um melhor relacionamento e aproveitamento do aluno, caso esteja
necessitando.
Reuniões individuais- quando a família sente necessidade de um encontro com a equipe ou a
escola precisa da parceria para buscar uma melhoria no ensino, chamamos a família para um
encontro. Elas acontecem no horário das aulas especializadas.
Reunião geral do final do ano- a escola convida palestrantes que suprem as demandas da área
educacional e propõe reflexões sobre a grande tarefa de educar.
EVENTOS
Semana literária- é a semana voltada para o incentivo na formação de leitores.
Durante os meses de Março e Abril as atividades são marcadas pela descoberta e prazer de
ouvir e contar histórias. A semana literária da escola Bilboquê recebe os pais para visitar as
exposições literárias e participarem do evento.
Festa Junina- é o momento de alegria, integração e muito divertimento para todos os
familiares da escola. As apresentações das crianças é grande expectativa de todos.
Momento Cultural- a partir de três anos, exatamente quando a criança está no maternal III, a
família é convidada para assistir uma peça teatral criada ou representada pelo grupo. A
intenção do evento é proporcionar às crianças crescimento na área emocional e relacional,
pois elas se desinibem, elevam a autoestima e assumem diferentes papéis durante a
apresentação.
Mostra Cultural- É a culminância do projeto Institucional.A exposição de todos os trabalhos
realizados durante o ano, são mostrados com detalhes, levando o público presente a entender
todo o processo vivenciado. No evento realizado no mês de setembro é comemorado também
a FESTA DA FAMÍLIA. Momento em que os pais encontram-se com outras famílias e
comemoram o dia dos pais e o dia das mães.
Cantata de Natal- é o momento mágico e envolvente, onde conseguimos entender a
mensagem transmitida pelos pequenos. As crianças apresentam músicas Natalinas e ou
representam o presépio, enfatizando para nós a alegria, união, solidariedade, fé e amor. Essa é
a nossa mensagem.
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