
 
 

  

PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Brincando e Encantando  
com Histórias 

 

 

 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 01  

DE SÃO SEBASTIÃO 

 

São Sebastião, 2019. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADOS DA INSTITUIÇÃO 

Nome da Instituição: Centro de Educação Infantil 01 de São Sebastião 

Endereço: Quadra 101 conjunto 10 – Residencial Oeste – São Sebastião – DF 

E-mail: infantilssebastião@hotmail.com e cei01.saosebastiao@edu.se.df.gov.br 

Localização: Área urbana da RA de São Sebastião 

CRE: São Sebastião 

Turnos de funcionamento: Jornada parcial, Matutino (07:30 às 12:30) e vespertino (13:00 às 

18:00) 

Modalidade de ensino ofertado em 2019: Educação Infantil (4 e 5 anos) e Ensino Especial 

mailto:infantilssebastião@hotmail.com
../AppData/Roaming/Microsoft/Word/cei01.saosebastiao@edu.se.df.gov.br


 

3 
 

SUMÁRIO 

 

Apresentação          04 

Um pouco da nossa história        05 

Percurso até a gestão democrática       07 

Diagnóstico Inicial          09 

Princípios Epistemológicos        16 

Educação Inclusiva          18 

Nossa Missão          20 

Objetivos           21 

Fundamentos teóricos-metodológicos       23 

Organização Curricular         24 

Plano de ação – Coordenação pedagógica      40 

Plano de ação – Orientação Educacional      43 

Plano de trabalho – Equipe gestora (2017-2019)     48 

Estratégias de avaliação         53 

Referências           55  

 

 

 

 

 



 

4 
 

APRESENTAÇÃO 

 

 A Proposta Pedagógica no atual formato, foi resultado de um processo que iniciou 

em 2010 a partir da aplicação de questionários com a comunidade tendo o objetivo de 

conhecer melhor alguns aspectos do público atendido e ao mesmo tempo refletir sobre a 

identidade da instituição. 

 O PP é um documento importante, pois é o reflexo dos sonhos, dos projetos, dos 

pensamentos, das discussões e debates, do compromisso com a educação e 

principalmente é o fruto da participação da comunidade escolar, algo fundamental em 

um sistema de Gestão Democrática.  

Importante lembrar que não é um documento fechado. Ele demonstra o caminho 

que vamos percorrer ao longo do ano, mas como a escola é vida e dinamismo, o PP é 

possível de flexibilização em suas ações, mas, no entanto, sem perder sua essência. 

 A base da proposta tem como prioridade atender as orientações do próprio 

Currículo em Movimento da Educação Básica e documentos importantes como 

Diretrizes curriculares, Orientações pedagógicas e outros. Em muitos momentos deste 

PP são feitos recortes de trechos tidos como relevantes para a realidade da instituição e 

comunidade escolar.   

 Em linhas gerais, apresentamos no PP um pouco da história da escola, seus 

pressupostos e alguns aspectos que caracterizam nossa prática. Esperamos que ao 

realizar a leitura do mesmo, o leitor consiga visualizar um pouco desse pedacinho que 

chamamos de “Família CEI 01”. 
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UM POUCO DA NOSSA HISTÓRIA... 

A Cidade 

O Centro de Educação Infantil 01 de São Sebastião está localizado na Quadra 

101 conjunto 10, no Bairro Setor Residencial Oeste - São Sebastião, cidade 

administrativa criada em 25 de junho de 1993.  

Com o início das obras da construção de Brasília, a partir de 1957, várias olarias 

se instalaram em terras posteriormente arrendadas através da Fundação Zoobotânica 

do DF, visando, à época, suprir parte da demanda da construção civil por materiais. 

Com a expiração dos contratos, praticamente todas as olarias foram desativadas 

e o núcleo urbano foi se estruturando aos poucos ao longo do córrego Mata Grande e 

Ribeirão Santo Antônio da Papuda, como resultado do parcelamento irregular das 

glebas antes arrendadas. O preço baixo da terra, a falta de regularidade do solo e a 

beleza do local contribuíram para o crescimento acelerado da cidade. Sua localização 

privilegiada, que inicialmente atraiu trabalhadores da construção civil e de serviços 

domésticos, hoje atrai uma população diferenciada. 

Em 25 de junho de 1993 a então Agrovila São Sebastião passa a ser a Região 

Administrativa n° XIV – Cidade São Sebastião (Lei 167/93). Esta passa a ser, então, a 

data comemorativa do aniversário da cidade. 

O nome São Sebastião é uma homenagem a um dos pioneiros da cidade, “Seu 

Sebastião”, comerciante local. Ele se instalou nas terras desapropriadas da Fazenda 

Taboquinha e retirava areia ao longo do Rio São Bartolomeu. O material era vendido 

para as construtoras da Companhia Urbanizadora de Brasília (Novacap). Por causa 

desta atividade o pioneiro ficou conhecido como ”Tião Areia”. 

 

Processo de criação da escola 

Fazendo parte do grupo das vinte e seis escolas da cidade, o Centro de 

Educação Infantil 01 foi definido pela comunidade local, como uma obra prioritária que 

através do programa de Governo “Orçamento Participativo” e que viria atender a 

demanda dos alunos entre 06 meses de idade e 06 anos, na época creche e jardim de 

infância. No entanto, devido a grande demanda, o atendimento aos alunos da creche 

não foi possível, contemplando alunos a partir do Jardim I e II, que tiveram 

posteriormente como nomenclatura 2º e 3º período, QMCM (programa quanto mais 

cedo melhor) e hoje primeiro ciclo do Currículo em Movimento da Educação Básica do 

Distrito Federal. 

 Há 20 anos, no dia 18 de setembro de 1998, a escola foi inaugurada e entregue a 

comunidade, que na época, caracterizava-se por seu baixo poder aquisitivo e agregava 

à Instituição um valor assistencialista muito forte.   

No ano de 2005 a escola não conseguiu atender a imensa demanda e o Governo 

fez a abertura de um Anexo. Um galpão que foi alugado e adaptado para atendimento 

emergencial e provisório a 570 alunos e que permaneceu até o fim do ano letivo de 

2006. E infelizmente passados mais de 10 anos dessa situação, a falta de vagas para 

todas as crianças da educação infantil é uma realidade na cidade. A procura diária por 

vagas é uma situação rotineira.  
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É importante acrescentar também que devido necessidade, nos anos de 2008 e 

2009, a escola atendeu turmas do primeiro ano do Bloco Inicial de Alfabetização e a 

partir de 2010 o atendimento passa a ser exclusivo a crianças de 4 e 5 anos de idade.  

 

Registrar essas alterações no atendimento é importante, pois durante anos o 

trabalho pedagógico priorizava uma dinâmica direcionada à alfabetização e a partir das 

mudanças estabelecidas e o atendimento agora direcionado a educação infantil, 

tivemos que quebrar paradigmas, revisar nossos pressupostos e buscar uma 

identidade que abraçasse às novas necessidades desta etapa da infância. 

 

Símbolo da escola 

Desde o ano de 2010 a escola adotou como símbolo da instituição “A árvore da 

família”, sendo uma adaptação da obra “O livro da família” do autor Todd Parr. Que para 

nossa realidade significa o reconhecimento de toda diversidade encontrada neste 

espaço e ao mesmo tempo a importância dos laços aqui estabelecidos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

PERCURSO ATÉ A GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 

A Constituição Federal prevê desde 1988 os princípios que nortearão uma gestão 

democrática e a Lei de Diretrizes e Bases regulamentam o contido na Constituição 

Federal, prescrevendo no art. 13, a participação dos profissionais e da comunidade na 

elaboração da proposta pedagógica da escola e no art. 15 acena para a progressiva 

conquista da autonomia administrativa e pedagógica da instituição, ambos no sentido da 

democratização do ensino. 

Historicamente, no âmbito do Distrito Federal vivenciamos durante vários anos a 

escolha dos gestores institucionais através de indicação política. A partir de 2010 

pudemos experimentar a então Gestão Compartilhada que já possibilitava a participação 

da comunidade escolar em um processo eleitoral. 

A partir de então, órgãos (SEDF, Sindicatos e outros) e sociedade civil puderam 

participar de um momento de construção da Lei de Gestão Democrática que culminou 

na Lei nº 4751 de 7 de fevereiro de 2012 que rege o processo eleitoral de Gestores e 

órgãos colegiados (Conselho Escolar) das Instituições de Ensino do Distrito Federal. 

Atualmente a Gestão democrática tem por referência a Lei nº 4.751/2013. 

 O resgate histórico dos gestores que por esta escola passaram é importante 

como forma de valorização da participação de cada equipe na construção da 

identidade da escola, que a cada dia caminha numa concepção participativa e 

democrática. Dessa forma, desde a inauguração da Instituição Educacional seus 

gestores foram: 

 

Gestores Período 

Mônica Azevedo de Sousa 1998 a 1999 

Emília Soares dos Santos 1999 

Maria Andréa da Cunha Bichara 2000 a 2001 

Soraneide Dantas Carreiro Leal 2002 

Simone Santana de Souza Fevereiro a agosto de 2003 

Daniela Medeiros Barbosa Carvalho Agosto de 2003 a dezembro de 2007 

Vanderléia de Santana Nogueira Janeiro de 2008 até a presente data 

 

Atualmente, após participação do último processo de eleição para escolha dos 

gestores ocorrido em novembro de 2016 e vigência 2017-2019, a equipe está composta 

por:  

« Diretora: Vanderléia de Santana Nogueira 

« Vice-diretora: Cleyde Cunha Sousa  

« Supervisora: Tatiane Rodrigues de Lima 

« Chefe de secretaria: Marcilene Cirqueira Vidal 

« Coordenadoras pedagógicas locais (eleição anual):  

« Maria Evani de Sousa de Amorim e Francinéia Alves da Silva Ehlers 

  

Ainda na referida lei nº 4751/2013 é previsto que cada Instituição escolar tenha 

órgãos colegiados de apoio à gestão, neste caso o Conselho Escolar, que tem seus 
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membros eleitos por voto direto, sendo estes representantes dos diferentes segmentos 

existentes na escola.  

O Conselho Escolar é um órgão que tem função deliberativa (poder de decisão), 

função consultiva (caráter de assessoramento), função fiscal (fiscalizar o cumprimento 

de normas e a legalidade ou legitimidade de ações), função mobilizadora (mediação 

entre o governo e a sociedade). 

O Conselho Escolar será a voz e o voto dos diferentes atores da escola, internos 

e externos, expressando os diferentes pontos de vista, deliberando sobre a construção e 

a gestão de sua Proposta Pedagógica. Em 2017 houve processo eleitoral para escolha 

dos novos membros do Conselho Escolar, sendo assim definidos:  

« Membro nato: Vanderléia de Santana Nogueira (Diretora da UE) 

« Presidente: Kelen Aparecida de Souza e Silva 

« Vice-presidente: Ana Maria de Sousa Caldas 

« Secretária: Andréa Christiane Costa Ribeiro 

« Demais membros: Monaliza Moreira da Silva e Rosângela G Gaspar 

Outro órgão de apoio à gestão é a Caixa Escolar que sendo uma organização de 

personalidade jurídica própria, tem em nossa instituição educacional a finalidade de 

auxiliar a gerir recursos financeiros oriundos do Poder Público (PDAF e PDDE) e as 

contribuições voluntárias ou provenientes de eventos ou passeios. 

Atualmente os membros que compõem a Caixa escolar são:  

« Presidente: Vanderléia de Santana Nogueira 

« Vice-presidente: Cleyde Cunha Sousa 

« 1ª Tesoureira: Marcilene Cirqueira Vidal 

« 2ª Tesoureira: Thaís Helena Longo Ferreira 

« 1ª Secretária: Maria Evani de Sousa de Amorim 

« 2ª Secretária: Emanuelly Yamim João 

« Conselheira fiscal: Maria Lúcia Dantas 

« Conselheira fiscal: Vera Lúcia do Espírito Santo Bessa 

« Conselheira fiscal: Maria Angélica Lemos do Prado 

« Suplentes do Conselho Fiscal: Andressa Cardoso dos Santos, Tatiane 

Rodrigues Lima. 

 

    Numa última abordagem acerca dos órgãos colegiados, em específico o Conselho 

Escolar, consideramos que este se “constitui na própria expressão da escola, como seu 

instrumento de tomada de decisão. [...] será um instrumento de tradução dos anseios da 

comunidade e por isso é fundamental que o conselho congregue em si a síntese do 

significado social da escola, para que possa constituir-se a voz da pluralidade dos atores 

a quem a escola pertence” MEC (2004). 
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DIAGNÓSTICO INICIAL 

 Recursos humanos / Equipe de trabalho 

 A escola conta com uma modulação que atende praticamente todas as demandas 

necessárias. Além dos professores regentes, temos outros profissionais de apoio 

pedagógico e administrativo.    

Atualmente fazem parte do quadro de servidores e funcionários da Unidade 

Escolar: 

Profissional Quantidade 

Professor regente de carreira e contratados temporariamente 23 

Coordenadores pedagógicos 02 

Professora do projeto Educação com movimento 01 

Sala de Recursos 01 

Serviço especializado de apoio à aprendizagem 01 

Serviço de Orientação pedagógica 01 

Supervisora 01 

Professores readaptados ou com restrição 03 

Apoio 03 

Secretária Escolar 01 

Agente de portaria 01 

Monitora 01 

Profissionais terceirizados (Limpeza, Vigilância, Cozinha)  18 

Educadores sociais 15 

Diretora 01 

Vice-diretora 01 

Total de servidores e funcionários 74 

 

 Para a realização de um trabalho de qualidade temos uma equipe que em suas 

diferenças, complementam-se. E o Centro de Educação Infantil 01 de São Sebastião 

tem muito orgulho de iniciar o ano letivo com profissionais que fazem a diferença em 

nossa escola.  

  

Agentes e técnicos de Gestão 

 Ana Maria de Sousa Caldas; Daiane Fernandes Sena; Luzinete Ribeiro dos 

Santos; Maria Lúcia Dantas; Vanda Vilma Vieira; Vera Lúcia do E. S. Bessa. 

  

Servidores da Carreira Magistério público, Professores Contratados 

Temporariamente e Analistas de Gestão 

 Alcir Esteves Duarte Laranjeira; Ana Santos de Jesus; Andressa Cardoso dos 

Santos; Bruna Farias Cortez;  Daneila Luiza de Almeida; Elineti Soares de Souza; 

Elisania Neves dos Reis; Erivande Bezerra do Nascimento; Iolanda do Carmo Gonçalves 

Maciel; Isabela Cordeiro Leda; Cruz; Kelen Aparecida de Souza e Silva; Lediane Corado 

dos Santos Costa; Lidiane de Fátima da Silva; Lucilene Tavares de Almeida; Marcia 

Antunes e Silva Ferreira; Marcia Coutinho de Araújo Rodrigues; Maria Angélica Lemos 
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do Prado; Maria Augusta Viana de Sousa;  Maria Cristiane de Araújo; Mariana Marques 

Morais; Mariane Alves Mesquita; Marília Furtado Teixeira, Monaliza Moreira da Silva; 

Paula Fernanda de Melo Rocha; Raquel Gomes dos Santos; Renata Clemente Cayres; 

Suzane Teixeira de Melo; Thainá Rodrigues de Moura Praça; Thaís Helena Longo 

Ferreira;  Vandelice Ferreira Guedes. 

 

 Funcionários de empresas prestadoras de serviço em Vigilância, 

Higienização / Conservação, Alimentação e Educadores Sociais 

Graciano Liberal Torres; Josimar Farias Costa; Deivson Alberto Valadares; 

Heglison Ridome Figueiredo; Jauricélia Maria de Castro; Klene Araújo Pereira; Anilton 

Oliveira Pinto;   Elizete Jesus da Conceição; Luciana Campelo Falcão; Maria Nícia 

Barros; Maria José Araújo Loureiro; Noemia José Pereira de Franca; Raita Ribeiro de 

Souza Santos; Ezielha Souza Bonfim; Marlene Maria dos Santos Nogueira; Iraci Nunes 

Macedo Ramos; Nilma Santos Nogueira; Luzinete da Silva Queiroz; Francisco Marconde 

da Silva; Liúcimar Domingas da Silva; Alysson Willian F. Rocha; Evanda Rodrigues da 

Silva; Cleusany; Francisca Winajara da Costa; Maria Marlene Marques Rodrigues; 

Lucileila Felipe da Silva; Nathália Rodrigues Cavalcante; Amanda Dias de Santana; 

Adriana Batista Alves; Patrícia Jesus de Assis; Maria Valdenice Pereira Lima;  Edineide 

Mendes Ferreira; Rosalina Maria da Silva Santana; Luziana da Silva Vitorino.          

 

 Estrutura física da unidade escolar 

 A escola sempre foi vista pela comunidade escolar como de uma estrutura predial 

conservada, necessitando, entretanto, de reparos constantes dados seus 20 anos de 

existência. 

 Para o ano letivo de 2019 temos 10 salas de aula originalmente construídas para 

tal finalidade e 01 sala de aula adaptada (antiga sala dos professores). Além destes, a 

escola conta com os seguintes espaços: 

 

Para atendimento ao aluno:  

 Videoteca; pátio coberto; área coberta para recreação e Educação com 

Movimento; pequena área verde; horta; parque infantil coberto; cozinha sem refeitório; 

sala da equipe especializada de apoio à aprendizagem; sala de recursos; sala do 

Serviço de orientação pedagógica. 

 

Para atendimento geral:  

Sala da direção/secretaria escolar; sala dos professores; sala dos coordenadores 

pedagógicos; sala dos auxiliares e funcionários; secretaria escolar; sala para arquivo; 

copa e banheiros; sendo que alguns dos ambientes da escola foram adaptados para 

atenderem a demanda de determinados serviços.  

 

Estratégia de matrícula 

A estratégia de matrícula para o ano letivo de 2019 organizou a enturmação dos 

alunos de modo à continuidade de atendimento em jornada parcial, nos turnos matutino 

e vespertino com as seguintes turmas do primeiro ciclo da educação básica. 

Turmas de 04 anos  
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 04 turmas no período matutino (Sendo 01 delas de Integração Inversa - TGD)  

 04 turmas no período vespertino (Sendo 01 delas de Integração Inversa - TGD) 

Turmas de 05 anos 

 06 turmas no período matutino (Sendo 02 delas de Integração Inversa – TGD e 01 

Classe Comum Inclusiva – 01 DF) 

 05 turmas no período vespertino (Sendo 01 delas de Integração Inversa – 

DF/ANE) 

 

Classes de atendimento especializado 

 02 turmas para alunos diagnosticados com transtorno geral do desenvolvimento 

no turno matutino. 

01 turma para alunos diagnosticados com deficiência múltipla no turno vespertino. 

 

Total de alunos atendidos em 2019: 431 

 

 

 

 

 

 Comunidade escolar e a Função social da escola 

É uma prática da Instituição a cada início de ano letivo encaminhar às famílias 

atendidas, um questionário no intuito de conhecer melhor este segmento. 

A primeira parte do questionário é composta de questões que apresentam um 

perfil socioeconômico e cultural e a segunda com informações que a família julga 

interessante comunicar à escola com relação direta ao estudante. O questionário possui 
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também uma última etapa onde podem ser expostas as expectativas com relação à 

escola e contribuições à proposta pedagógica.  

Dessa forma enviamos o questionário a 430 famílias e tivemos uma devolução de 

313 formulários, que correspondem a 72,79% dos alunos matriculados. Apresentamos 

alguns dados considerados importantes e que retratam a realidade dos alunos atendidos 

e ao final deste PP constam as falas dos pais relativas às expectativas. 

 

Quanto ao tipo de moradia, 

Casa própria  169 famílias 

Casa alugada 118 famílias 

Casa emprestada, “de favor” 24 famílias 

Não informado  03 famílias 

Misto – Guarda compartilhada  01 família 

 

Quanto ao local de nascimento da criança, 

No Distrito Federal 282 crianças 

Em outra localidade 31 crianças 

 

Quanto aos diferentes arranjos familiares, as crianças moram com, 

Pai, mãe ou madrasta ou padrasto  233 crianças 

Só com a mãe / irmãos 36 crianças 

Um dos pais + outras pessoas da família 32 crianças 

Guarda compartilhada 08 crianças 

Outros (sem a presença dos genitores)   03 crianças 

Só com o pai 01 criança 

 

Quando perguntados se a criança tem irmão, foi dado como resposta que, 

01 irmão 109 crianças 

02 irmãos 79 crianças 

Nenhum irmão  70 crianças 

3 ou mais irmãos 54 crianças 

Não informado 01 criança 

 

Quantas pessoas moram na mesma residência que a criança? 

04 pessoas na residência 116 famílias 

03 pessoas na residência 76 famílias 

05 pessoas na residência 59 famílias 

06 pessoas na residência 28 famílias 
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02 pessoas na residência 18 famílias 

07 pessoas na residência 09 famílias 

08 pessoas na residência 05 famílias 

Misto – guarda compartilhada 02 famílias 

 

Quando perguntamos se a criança frequentou outro ambiente escolar antes de sua 

chegada ao CEI 01,  

Sim, no próprio CEI 01 156 

Nunca frequentou outra escola 154 

Não respondeu 03 

 

Quanto ao meio de transporte comumente utilizado no trajeto residência / escola,  

A pé 83 crianças 

Transporte particular locado  79 crianças 

Carro 68 crianças 

Ônibus (programa do Governo) 35 crianças 

Utiliza dois ou mais, alternando 28 crianças 

Bicicleta 08 crianças 

 

Quanto à naturalidade, local de nascimento dos pais, 

Região Nordeste 259 

Distrito Federal  170 

Região Sudeste, principalmente Minas Gerais 105 

Região Centro-Oeste 49 

Região Norte 15 

Região Sul 05 

Outro país    06 

Não informado  20 

 

Sobre quem trabalha na família, 

Pai e mãe 126 

Só pai ou quem exerce este papel 93 

Só mãe ou quem exerce este papel 48 

A renda é proveniente de outra pessoa da família 10 

Todos estão desempregados 13 

Um dos pais mais outro responsável 11 

Não informado 12 
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Renda familiar, 

Até 2 salários mínimos 114 

Até 1 salário mínimo 88 

Até 3 salários mínimos 53 

Acima de 3 salários mínimos 40 

Nenhuma renda 05 

Não informado 13 

 

Opção religiosa, 

Cristão católico 132 

Cristão Evangélico 117 

Nenhuma religião 40 

Tem religião, mas não frequenta 08 

Acredita em Deus 04 

Espírita 03 

Misto na família 03 

Culto tradicional Yorubá 01 

Não informado 10 

 

Quanto à Escolaridade dos responsáveis 

* 580 respostas 

225 de não alfabetizados à Ensino médio incompleto e 355 de Ensino médio 

completo ao Superior. 

 

Um dos aspectos tido como de grande relevância neste questionário é a ultima 

questão que deixa o familiar livre para descrever suas expectativas com relação à 

escola, sugestões, críticas e contribuições para o PPP. No ano de 2019 tivemos em 

torno de 200 citações. E vemos como algo de extrema importância já que nem sempre 

quando temos nossos momentos com a comunidade todos tem oportunidade ou sentem-

se à vontade para expressar em público.  

Em geral, nos apontamentos destacam-se falas sobre uma necessidade de que 

na escola a criança seja bem acolhida, tendo em vista ser, na maioria dos casos, a 

primeira vez em um ambiente escolar e também de que a criança tenha um bom 

desenvolvimento e aprendizagem significativos. Muitos com o desejo de que a criança 

inicie o processo de alfabetização.  

A convivência saudável entre os pares foi outro destaque. Assim como o desejo 

de que a experiência vivenciada pelas crianças seja de felicidade. Que aproveitem 

bastante o um ou dois anos que ficam no ambiente do Centrinho. 

Tivemos elogios a escola em geral, aos projetos e eventos já em 

desenvolvimento. Foram colocadas também sugestões de melhorias para alguns destes.   

 

 

 



 

15 
 

 

Alguns trechos citados nos questionários:  

 

 

“Esperamos que nossa filha na educação infantil aprenda brincando. Sem abrir 

mão, é claro, dos cuidados com segurança e saúde. Nossa expectativa para esse 

ano é que os professores tenham amor pela profissão.” 

“Gosto muito de toda equipe gestora. Senti apoio em relação ao comportamento 

do H. Sempre que precisei da Orientadora pedagógica e psicóloga fui bem 

atendida e vi que ele melhorou muito, principalmente na parte do convívio com as 

outras crianças.” 

“As minhas expectativas são as enormes. Ver minha filha interagindo com uma 

turma será maravilhoso. Também fico na expectativa de que a convivência na 

escola a ajude a se alimentar corretamente porque em casa está muito difícil pela 

sua seletividade. E a ajude a desenvolver melhor a fala. As expectativas são 

muitas.” 

“Espero que meu filho possa desenvolver bem e conseguir interagir com os 

coleguinhas e os amigos não o excluir por ele não saber comunicar bem e 

expressar o que quer.” 

“Espero que ela saia preparada para conviver bem em uma escola maior. O projeto 

que mais gostei foi o dos índios e o que falava sobre afro descendência.” 

“Que a escola ajude a desenvolver cada dia a criatividade e desempenho do aluno 

quanto a aprendizagem, pois no ano anterior deixou a desejar devido as mudanças 

de professores do meu filho. O que acarretou em um aprendizado deficiente 

quanto aos conteúdos abordados.  

“Que ela consiga se desenvolver com os colegas e descobrir o que as escolas 

podem oferecer, que é o respeito as desigualdades, variedades de pessoas e o 

amor ao próximo. Gosto muito das apresentações.”  

“Eu espero que meu filho saia do Centrinho bem preparado psicologicamente e 

para avida lá nas outras escolas. Só tenho elogios porque já tive outro filho que 

passou por vocês e foi maravilhoso. Eu agradeço essa escola.” 

“Espero que meu filho fique bem aí. Que ele goste da escolinha dele, pois a 

felicidade dele é aminha e sobre a educação sei que vocês estão dando sempre o 

melhor, porque muitos já me falaram que é ótimo aí.” 

“Espero que ela aprenda a escrever, ler, interagir com as outras crianças, por ela 

não ter irmãos as vezes não interage bem. Espero que ela se sinta bem no 

ambiente da escola. “  
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PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS 

 

 Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente. É a expressão 

do lugar de onde se fala e dos princípios que a orientam. Falar desses princípios 

epistemológicos do Currículo de Educação Básica da SEDF nos remete ao que 

compreendemos como princípios. Princípios são ideais, aquilo que procuramos atingir e 

expressam o que consideramos fundamental: conhecimentos, crenças, valores, atitudes, 

relações, interações. Dentro da perspectiva de Currículo Integrado, os princípios 

orientadores são: teoria e prática, interdisciplinaridade, contextualização, flexibilização.  

Esses princípios são centrais nos enfoques teóricos e práticas pedagógicas no 

tratamento de conteúdos curriculares, em articulação a múltiplos saberes que circulam 

no espaço social e escolar:  

- PRINCÍPIO DA UNICIDADE ENTRE TEORIA E PRÁTICA; 

- PRINCÍPIO DA INTERDISCIPLINARIDADE E DA CONTEXTUALIZAÇÃO; 

- PRINCÍPIO DA FLEXIBILIZAÇÃO 

 

Princípio da unicidade entre teoria e prática 

 Para garantir a unicidade da teoria-prática no currículo e sua efetividade na sala 

de aula, devemos privilegiar estratégias de integração que promovam reflexão crítica, 

análise, síntese e aplicação de conceitos voltados para a construção do conhecimento, 

permeados por incentivos constantes ao raciocínio, problematização, questionamento, 

dúvida. O ensino que articula teoria e prática requer de professor e estudantes a tomada 

de consciência, revisão de concepções, definição de objetivos. Reflexão sobre as ações 

desenvolvidas, estudo e análise da realidade para a qual se pensam as atividades. Do 

professor, especificamente, exige a abertura para o diálogo e a disposição para repensar 

cotidianamente a organização da aula com clareza do Para que ensinar? O que ensinar? 

Como ensinar? O que e como avaliar?  

Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização 

 A interdisciplinaridade e a contextualização são nucleares para a efetivação de 

um currículo integrado. A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo 

tema em diferentes disciplinas/componentes curriculares e, a partir da compreensão das 

partes que ligam as diferentes áreas do conhecimento/componentes curriculares, 

ultrapassa a fragmentação do conhecimento e do pensamento. A contextualização dá 

sentido social e político a conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos 

didático-pedagógicos, propiciando relação entre dimensões do processo didático 

(ensinar, aprender, pesquisar e avaliar). 

 O professor que integra e contextualiza os conhecimentos de forma contínua e 

sistemática contribui para o desenvolvimento de habilidades, atitudes, conceitos, ações, 

profissionais e acadêmicos em que irá intervir. A organização do processo de ensino-
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aprendizagem em uma situação próxima daquela na qual o conhecimento será utilizado, 

facilita a compreensão e favorece as aprendizagens dos estudantes.  

 O princípio da interdisciplinaridade estimula o diálogo entre os conhecimentos 

científicos, pedagógicos e experienciais, criando possibilidades de relações entre 

diferentes conhecimentos e áreas.  

Princípio da Flexibilização 

 Em relação à seleção e organização dos conteúdos, define uma base comum, 

mas garante certa flexibilidade para que as escolas, considerando seus projetos 

pedagógicos e as especificidades locais e regionais, enriqueçam o trabalho com outros 

conhecimentos igualmente relevantes para a formação intelectual dos estudantes.  

 A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos 

professores, articuladas à proposta pedagógica da escola. Ao considerar os 

conhecimentos prévios dos estudantes, o professor torna possível a construção de 

novos saberes, ressignificando os saberes científicos e os do senso comum.  

  

Atender tais princípios é possível a partir de uma construção pedagógica coletiva 

que promova constantemente a avaliação, reflexão, planejamento, ação. Nosso 

Currículo (2018) cita que a PP precisa ser pensada de acordo com a realidade da 

instituição, observando características, identidade institucional, escolhas coletivas e 

particularidades pedagógicas, de modo a estabelecer a integração das experiências, 

bem como conhecer a realidade social que permeia ais instituições e a realidade das 

crianças com as quais atua pedagogicamente.  
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 A instituição educacional é o espaço onde a diversidade e a inclusão tornam-se 

reais, materializam-se a partir das relações que acontecem e são partilhadas entre todos 

os segmentos que compõem a comunidade escolar.  A abordagem do tema da 

educação  

 Na defesa pela educação inclusiva, Vygotsky (2012b), no início do século XX, já 

defendia a ideia de que o desenvolvimento incompleto das pessoas com deficiência se 

deve ao fato não da sua deficiência, mas à exclusão da coletividade. A educação é um 

direito de todas as pessoas, com e sem deficiência, e o ideal é que seja ofertada 

inclusivamente nas instituições de educação coletivas comuns, levando-se em conta a 

diversidade da humanidade.  

 No Centrinho a inclusão das crianças com necessidades específicas ocorre em 

classes especiais, em classes inclusivas e de integração inversa. A inclusão conforme 

nosso Currículo, carece de interações, acolhida e escuta sensível, atenta e com 

intencionalidade educativa.     

 A adequação curricular é um dos recursos utilizados em prol de uma inclusão que 

visa promover as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças que apresentam 

necessidades educacionais especiais, tendo como referência a elaboração da proposta 

pedagógica e a implementação de práticas inclusivas no sistema escolar. 

 As adequações podem ocorrer em três níveis: 

 - Adaptações no âmbito da proposta pedagógica (currículo escolar) que devem 

enfatizar principalmente a organização escolar e os serviços de apoio; 

 - Adaptações no currículo desenvolvido em sala, que se referem principalmente 

ao planejamento docente;  

 - Adaptações individualizadas, que focalizam na atuação docente em relação ao 

atendimento e à avaliação discentes.  

 As estratégias de adequação curricular dependerão das necessidades de cada 

criança e de suas características, diversificando-se ao longo do percurso acadêmico de 

cada uma.  

 O próprio currículo da Educação Infantil busca ser flexível e dinâmico e um 

instrumento importante são as adequações curriculares. Cabe salientar que as 

adequações curriculares não dizem respeito somente ao tipo de turma (classe comum 

inclusiva, integração inversa, classe especial, instituição educacional especializada) 

onde a criança se encontra inserida, mas é pertinente à necessidade especial 

apresentada por ela. Toda e qualquer adequação é relevante, independente de sua 

intensidade, sendo imprescindível para o processo de aprendizagem da criança.  

As adequações curriculares envolvem a participação de toda a comunidade 

escolar, ou seja, não devem ser vistas como um processo individual ou que resulte 

apenas da relação direta entre o professor e o estudante. As adequações curriculares 

perpassam todos os setores da instituição educacional, devendo estar previstas e 

respaldadas na Proposta Pedagógica, porquanto envolvem também a organização 
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estrutural e a acessibilidade aos serviços de apoio necessários ao atendimento do 

estudante.  
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NOSSA MISSÃO  

Diante das mudanças ocorridas na Educação Infantil durante as últimas décadas 

e diante do conceito de criança, do processo de desenvolvimento e aprendizagem, das 

tendências pedagógicas e da função social de uma instituição educacional, enquanto 

“lugar privilegiado para que as crianças tenham acesso a oportunidades de compartilhar 

saberes, de reorganizar e recriar suas experiências, de favorecer vivências provocativas, 

inovar e criar a cultura de ter contato e incorporar os bens culturais produzidos pela 

humanidade” cremos ser nossa missão:  

 

Selecionar e organizar situações que propiciem às crianças condições 

básicas para que elas se desenvolvam integralmente e tenham garantidos o direito 

de aprendizagem.  

 

O Centro de Educação Infantil 01 de São Sebastião entende ainda que sua 

missão está fundamentada no respeito às diversidades e às fases do desenvolvimento 

infantil, que nunca serão padronizadas. Trabalhamos para que todos os alunos tenham 

um vínculo positivo com o conhecimento e mantenham o prazer pela descoberta. 

Trabalhamos para que as vivências, o jogo e as brincadeiras, desenvolvam a habilidade 

de descobrir em cada informação, um significado. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

O Currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas que 

buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que 

fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico. A educação infantil 

constitui nessa proposta, o 1º ciclo para as aprendizagens.  

Um currículo integrado (teoria e prática, interdisciplinar, contextualizado, 

flexibilizado) apresenta grandes possibilidades de serem incorporados ao dia a dia das 

instituições, favorecendo uma organização dos tempos e espaços respeitando esse 

período de desenvolvimento e aprendizagem da criança. 

Nessa perspectiva temos como objetivos do primeiro ciclo de aprendizagem:  

✓ Desenvolvimento de uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais 

independente e confiante em suas capacidades. 

✓ Desenvolvimento da imaginação, da curiosidade e das variadas formas de 

expressão. 

✓ Descoberta e conhecimento progressivo de seu próprio corpo, suas 

potencialidades e limites, ampliando gradualmente suas possibilidades de 

comunicação e interação social. 

✓ Estabelecimento e ampliação cada vez mais das relações sociais. 

✓ Observação e exploração da natureza e dos diferentes ambientes com atitude de 

curiosidade, percebendo-se como integrante, dependente e agente transformador 

do meio ambiente, valorizando atitudes que contribuem para sua preservação.  

✓ Expressão de emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades. 

✓ Utilização das diferentes linguagens ajustadas às diferentes intenções e situações 

de comunicação. 

✓ Conhecimento, respeito e participação de manifestações culturais de valorização 

da diversidade, 

✓ Compreensão da função social da leitura e da escrita. 

✓ Construção de noções matemáticas por meio da resolução de situações problema 

e da participação em atividades que requeiram tais conhecimentos. 

✓ Brincadeiras diárias em suas diferentes possibilidades. 

✓ Desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo acerca do contexto histórico-

social. 

✓ Conhecimento, respeito e valorização da diversidade étnico-racial, etária, de 

gênero, cultural, religiosa, biodiversidade, deficiências, entre outras. 

✓ Interação com diferentes recursos tecnológicos, de modo a desenvolver sua 

autonomia e o pensamento crítico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA 04 E 05 ANOS 

✓ Demonstrar gradativa organização e independência na execução das atividades 

da vida diária. 

✓ Adquirir gradativamente o domínio sobre si e sobre seus corpos, discriminando 

suas partes. 
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✓ Perceber que suas ações causam reações. 

✓ Estabelecer relações comparativas (mais que, menos que, tanto quanto, igual, 

diferente, maior que, menor que, etc.) 

✓ Manusear objetos planos e tridimensionais, com pesos, comprimentos,  

✓ Dimensões e de tamanhos diversos. 

✓ Desenvolver atitudes de preservação e cuidado com o meio ambiente, com o 

outro, com os animais, com a vida. 

✓ Manipular, explorar e conhecer diferentes portadores de texto. 

✓ Participar ativamente de práticas de letramento. 

✓ Desenhar de forma livre ou dirigida, com diversos materiais e suportes, situações 

do   cotidiano que representam sua leitura de mundo. 

✓ Exercitar e estimular a leitura e a escrita espontânea. 

✓ Participar de atividades que envolvam noções matemática. 

✓ Trabalhar com símbolos e signos. 

✓ Contar, recontar, criar, encenar histórias, récitas, roteiros, etc. 

✓ Apreciar, produzir e refletir sobre histórias, músicas, encenações, pinturas, 

danças, etc. 

✓ Estabelecer relações lógicas cada vez mais complexas. 

✓ Organizar-se e trabalhar de forma colaborativa em grupos. 

✓ Observar, realizar e registrar experimentos científicos. 

✓ Desenvolver a coordenação motora global por meio de jogos, danças, ginásticas 

(atividades exploratórias de espaços estruturados com diferentes implementos – 

cordas, arcos, bastões, cones, brinquedos, etc.) e brincadeiras. 

✓ Manifestar-se através do jogo simbólico (situações-problema cotidianas) e outros.  

✓ Participar de momentos organizados com o propósito de explorar as 

manifestações culturais e as atividades previstas no calendário escolar. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 

  

 Ao optar por uma teoria de currículo este define a intencionalidade política e 

formativa, expressam concepções pedagógicas, assumem uma proposta de intervenção 

refletida e fundamentada, orientada para a organização das práticas da e na escola.  

 A Secretaria de Educação elaborou seu Currículo a partir de pressupostos da 

Teoria Crítica e um dos questionamentos iniciais é de tudo aquilo que pode parecer 

natural na sociedade, como as desigualdades sociais, a hegemonia do conhecimento 

científico em relação a outras formas de conhecimento, a neutralidade do currículo e dos 

conhecimentos, além da busca de uma racionalidade emancipatória para fugir da 

racionalidade instrumental e a procura de um compromisso ético que liga valores 

universais a processos de transformação social.  

O Currículo da Secretaria fundamenta-se assim, na Pedagogia Histórico-crítica 

e Psicologia histórico-cultural, opção teórico-metodológica que se assenta em 

inúmeros fatores, sendo a realidade socioeconômica da população do Distrito Federal 

um deles. Isso porque o Currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social, 

econômico e cultural dos estudantes. Busca-se não apenas uma análise das 

contradições sociais, mas, sobretudo, meios de superação.  

A Pedagogia histórico-Crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos na 

construção da história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na interação 

com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, 

estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza. Nessa perspectiva, o 

estudo dos conteúdos curriculares tomará a prática social dos estudantes como 

elemento para a problematização diária da escola e sala de aula e se sustentará na 

medicação necessária entre os sujeitos, por meio da linguagem que revela signos 

sentidos culturais.  

O trabalho pedagógico assim concebido compreende que a transformação da 

prática social se inicia a partir do reconhecimento dos educandos no processo educativo. 

É função primeira da escola garantir a aprendizagem de todos os estudantes, por meio 

do desenvolvimento de processos educativos de qualidade. Além disso, é importante 

reconhecer que todos os agentes envolvidos com a escola participam e formam-se no 

cotidiano da escola.  

Nesse sentido, a Psicologia Histórico-Cultural destaca o desenvolvimento do 

psiquismo e das capacidades humanas relacionadas ao processo de aprendizagem, 

compreendendo a educação como fenômeno de experiências significativas, organizadas 

didaticamente pela escola. A aprendizagem não ocorre solitariamente, mas na relação 

com o outro, favorecendo a crianças, jovens e adultos a interação e a resolução de 

problemas, questões e situações na “zona mais próxima do nível de seu 

desenvolvimento”. A aprendizagem deixa de ser vista como uma atividade isolada e 

inata, passando a ser compreendida como processo de interações de estudantes com o 

mundo, com seus pares, com objetos, com a linguagem e com os professores num 

ambiente favorável à humanização.  
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

Currículo da Educação Infantil 

 

 A homologação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC trouxe um novo 

olhar ao Currículo em Movimento do Distrito Federal, já que o formato por ele 

apresentado organiza o atendimento em Bebês (de 0 a 1 ano e 6 meses), crianças bem 

pequenas (de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) e crianças pequenas (de 4 anos a 

5 anos e 11 meses), compreendendo esses três períodos singulares da infância em 

suas especificidades e necessidades para cada momento do desenvolvimento, sem a 

pretensão de enturmação seriada, que tem como critério as idades estanques. Entende-

se essa forma de organização como constituinte da Educação Infantil – Primeiro Ciclo.  

Cabe salientar, no entanto, que conforme apresentado pelo nosso Currículo, a 

Educação Infantil não é assistencial, tampouco preparatória, pois trata-se de uma etapa 

da Educação Básica que abarca os direitos de aprendizagem voltados as reais e atuais 

necessidades e interesses das crianças, no sentido de proporcionar-lhes seu 

desenvolvimento integral. 

 

Princípios 

A educação básica possibilita ao ser humano o desenvolvimento harmonioso em 

suas dimensões física, social, emocional, cultural e cognitiva nas relações individuais e 

sociais. E em comum com o Parecer CNE/CEB nº 20/2009 e Resolução nº 5 de 17 de 

dezembro de 2009 que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil, destacamos que esta proposta deve respeitar os seguintes princípios: 

« Princípios Éticos: Valorização da autonomia, da responsabilidade, da 

solidariedade, do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às 

diferentes culturas, identidades e singularidades.  

« Princípios Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade 

e do respeito à ordem democrática. 

« Princípios Estéticos: valorização da sensibilidade, da criatividade, da 

ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais. 

 O currículo em movimento da educação básica prevê uma educação integral com 

o objetivo da ampliação dos tempos, espaços e oportunidades educacionais, que 

considere o aluno como um ser multidimensional, com identidade, história, desejos, 

necessidades, sonhos, isto é, um ser único, especial e singular, na inteireza de sua 

essência, na complexidade de sua presença. 

 A escola deve valorizar cada criança como sujeito na construção da história, 

formados nas relações sociais e interação com o meio. “Considerar a aprendizagem 

como um processo que não ocorre solitariamente, mas na relação com o outro, 

favorecendo a intencionalidade da interação entre os pares.” (Currículo em movimento – 

pressupostos teóricos, 2014.) 

 A concepção/conceito de criança apresentados pelos documentos norteadores é 

construído dentro de cada contexto social específico e passou por diversas mudanças 

ao longo das gerações, mas hoje devemos considerar que não podemos trabalhar 
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pensando em padronização ou em um modelo ideal de criança/aluno. Tem-se que 

considerar este ser com suas especificidades, um sujeito de direitos, de desejos, que 

tem voz e opinião. 

 “As crianças pequenas de 03 a 06 anos avançam na construção da identidade e 

da autonomia, diferenciam a si e ao outro, que já é considerado nas relações. 

Consolidam-se as finalidades (para quê) e os motivos (porquê) o que as leva a refletir 

sobre suas ações.” (Currículo em movimento da educação infantil, 2014.). 

 “A criança não deixa de lado a manipulação de objetos e a produção de trabalhos 

manuais, como modelagem e desenhos. Entretanto, os jogos e a representação 

simbólica, as brincadeiras de papéis sociais são preponderantes nesse período, sendo 

fundamental a intervenção dos adultos na ampliação das experiências. Por ser criativa, 

comunicativa e competente, tanto quando era quando bebê, a criança desenvolve-se 

consideravelmente, de modo a ampliar sua percepção do corpo, suas possibilidades 

motoras, seu conhecimento de mundo. Apresenta possibilidades de construir a noção de 

espaço e de tempo, sendo capaz de evocar sujeitos e objetos que lhe são ausentes. 

Verifica-se também a ampliação da linguagem oral e diferentes formas de expressão, 

entre elas o desenho, outros meios de comunicação e a construção de hipóteses sobre 

a leitura e escrita.”  (Currículo em Movimento da educação infantil, 2014.) 

“O papel da educação infantil, entre outros, é também de constituir-se como uma 

etapa onde a criança pode desenvolver-se plenamente ao brincar e ser feliz” ... assim 

como “constituir-se como uma etapa da Educação Básica que percebe as possibilidades 

de desenvolvimento da criança e que propicia meios para contribuir nesse processo.” 

(Currículo em Movimento da educação infantil, 2014.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixos integradores 

Numa perspectiva da não fragmentação e descontextualização do ensino e ainda 

considerando as vivencias dos alunos, expectativas e realidade da comunidade escolar, 

assumimos os eixos transversais de trabalhos sugeridos pelo currículo que contempla 

narrativas historicamente negligenciadas. 

 

Eixos transversais de trabalho:  

Educação para a diversidade 

Cidadania e educação em e para os Direitos Humanos 



 

26 
 

Educação para a sustentabilidade 

 

 Considerando as especificidades da Educação infantil, consideramos ainda como 

principal eixo integrador:  

 

Educar e cuidar, brincar e interagir. 

  

 Diante das orientações propostas pelos documentos oficiais pautamos nosso 

trabalho considerando que a etapa educação infantil tem a finalidade de impulsionar o 

desenvolvimento integral da criança de até 06 anos em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, cumprindo o seu papel em parceria com as ações da 

família e comunidade, garantindo o acesso à construção de conhecimentos e a 

aprendizagem de diferentes linguagens, assim como os direitos a eles relacionados. 

 Os profissionais que atuam na Educação infantil precisam compreender as 

especificidades dessa etapa da educação e a concepção da criança como sujeito de 

direitos, de modo a pautar sua ação em atividades que contemplem o cuidar e educar, 

compreendendo a unidade que implica tais ações. O ato de cuidar vai além da atenção 

aos aspectos físicos, e educar é muito mais do que garantir à criança acesso a 

conhecimentos, experiências e práticas sociais: ações como banhar, alimentar, trocar, 

ler histórias, propor jogos e brincadeiras e projetos temáticos para se conhecer o mundo 

são proposições de cuidados educacionais, ou ainda, significam uma educação 

cuidadosa.  O cuidado é, portanto, uma postura ética de quem educa. (Currículo da 

Educação Infantil, 2018.) 

 Dentro da concepção do Brincar e interagir, o currículo destaca que as 

aprendizagens ocorrem em meio às relações sociais, tendo em vista que, a partir delas, 

a criança interage tanto com crianças da mesma faixa etária e de outras idades quanto 

com os adultos, o que contribuirá efetivamente para seu desenvolvimento. Ressalta-se 

que as interações se estabelecem nas relações sociais, desde o nascimento, por meio 

de comunicação gestual, corporal e verbal. Constituem-se como possibilidades de ouvir 

o outro, de conversar e trocar experiências e de aprender coletiva e colaborativamente. 

(Currículo da Educação infantil, 2018.)  

 Ressaltamos que o brincar é condição de aprendizagem, desenvolvimento e, por 

desdobramento, de internalização das práticas sociais e culturais. Para as crianças, 

brincar é algo muito sério, sendo uma de suas atividades principais. Enfatiza-se que 

essa atividade não é a que ocupa mais tempo da criança, mais aquela que contribui de 

modo mais de decisivo no processo de desenvolvimento infantil.  

 Por fim destacamos que a constituição da sociedade deve ser permeada pelo 

pleno respeito às crianças, em constante processo de valorização do protagonismo 

infantil como a garantia de diferentes formas de sua participação, tanto no planejamento 

como na realização e avaliação das atividades que elas participam n contexto da 

instituição.  

 As crianças atribuem sentido e atuam sobre o mundo, fazem história e cultura, em 

meio às relações humanas. Elas são seres de memória, que vivenciam seu presente e 

projetam seu futuro. São seres que possuem um corpo que expressa múltiplas 

linguagens. São seres que se constituem nas e pelas relações sociais e culturais 
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existentes no mundo. Desse modo, as crianças, para além da filiação a um grupo etário 

próprio, são sujeitos ativos que pertencem a uma classe social, a um gênero, a uma 

etnia, a uma origem geográfica. São sujeitos sociais e históricos marcados pelas 

condições das sociedades em que estão inseridos. 

 Portanto, como cita o currículo em movimento do DF (2018) faz-se necessário 

desenvolver um olhar e uma escuta atenta à cultura respeitando histórias e modos de 

vida e de estar no mundo da criança, bem como sua formação identitária nas relações 

que estabelece com sua cultura. Dessa maneira, a instituição que oferta Educação 

Infantil deve proporcionar ocasiões de trocas de vivências e experiências entre as 

diversas infâncias existentes em seus espaços educativos. Ampliando as possibilidades 

de desenvolvimento de cada criança como sujeito que se constitui também nesse 

espaço social.  

 

OS CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS 

 

 Como já apresentado, na Educação Infantil, as aprendizagens e o 

desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes o Educar e o Cuidar, bem 

como o brincar e o interagir. Portanto, fica claro que essa etapa da Educação Básica não 

se organiza com base em conteúdos, componentes curriculares ou áreas do 

conhecimento.  

 

 

  

 

 

 

 

 

As crianças têm muito a aprender. Suas aprendizagens devem se apoiar nos 

direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e se 

conhecer.  

 Dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, emergem os cinco campos de 

experiência, a saber: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; 

Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.  

 De acordo com a BNCC, os campos de experiências “constituem um arranjo 

curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das 
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crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do 

patrimônio cultural.  

 E conforme citado no Currículo, desde a 1ª edição do caderno da Educação 

Infantil, apresenta-se a organização em campos de experiência, entendendo que estes 

permitem interlocução e dinamismo entre as referidas linguagens.  

 Essa organização se coloca como uma tentativa de não fragmentar os 

conhecimentos e de considerar a multidimensionalidade das crianças. A organização 

curricular por meio dos campos de experiência propicia um novo olhar em relação à 

criança e exige considerar que as aprendizagens e o desenvolvimento sejam 

propiciados por uma multiplicidade de linguagens.  

 O modo de organização das atividades colabora para que a criança experimente 

diferentes linguagens a partir do mesmo campo de experiência, de maneira articulada, 

como também para que ela viva situações de aprendizagens coletivas e/ou individuais, 

em que a emergência dos conflitos e dos consensos coexiste como parte dos processos. 

O que se quer é que tal organização curricular por campos de experiência contribua para 

um desenvolvimento coletivo e abrangente das crianças.  

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

 O Centrinho organiza suas práticas pedagógicas a partir de temas de trabalho 

que geralmente são decididos ao início de cada ano letivo com a participação do corpo 

docente (principalmente). Para o ano letivo de 2019 em consonância com o tema da VII 

Plenarinha, ficou decidido que faremos uma ao longo de todo ano uma viagem 

“Brincando e Encantando com Histórias. 

Desenvolver essa proposta é acreditar na potencialidade das nossas crianças e 

proporcionar uma belíssima viagem ao mundo do brincar dando asas à fantasia, 

imaginação e à criação. Além da possibilidade de integrar e contemplar os direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento e os campos de experiência presentes em nosso 

currículo.  

E num desenho inicial organizamos algumas possibilidades de condução do tema: 

• Brincando e encanto com histórias “Grandes Clássicos” levando em consideração 

que o primeiro contato acontece muitas vezes através desse tipo de literatura, os 

alunos vão desenvolver habilidades que exploram autonomia e identidade 

ouvindo e interagindo com os livros. 

• Brincando e encanto com histórias “Autores Nacionais” Com a intenção de 

aproximar as crianças dos autores e ter outro olhar sobre a possibilidade de 

escrever. Conhecer sua comunidade e perceber que pode ser autor da mudança 

que a sociedade precisa. 

• Brincando e encanto com histórias “Lendas e Contos” oportunizar aos alunos o 

contato com outro tipo de gênero textual, conhecer a diversidade cultural das 

regiões brasileira e a influencia no nosso modo de agir no mundo. 
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• Brincando e encanto com histórias “Tudo que Li e Escrevi” criar oportunidade para 

que os alunos tenham liberdade para produzir e registrar temas que mais gostam. 

 

Além desse formato de organização, temos alguns outros projetos, temas, eventos e 

abordagens da escola que serão incorporados e integrados nessa linda viagem: Projeto 

Família, algumas Datas comemorativas significativas para a comunidade escolar, Festa 

Junina, Projeto de Valorização da Cultura Afro-brasileira e Indígena, Gincana cultural e 

esportiva, dentre outros que serão descritos nessa PP.   

 

 

OUTROS TEMAS DE TRABALHO / EVENTOS 

 

 

❖ PARTILHA DE PÁSCOA 

Numa tentativa de desvinculação da data apenas como um apelo comercial 

relacionado aos coelhos e chocolates, a escola realiza um trabalho de apresentação da 

história que envolve a páscoa e valorizando principalmente sentimentos positivos e 

valores através da partilha da páscoa, momento em que as crianças realizam a partilha 

simbólica de pão e suco entre os colegas de sala.  

 

❖ VALORIZAÇÃO DA CULTURA INDÍGENA 

Em consonância com a legislação que atribui também às escolas esse papel de 

valorização do Indígena, a escola vem tentando a partir de um simples trabalho 

realizado com os alunos, desmistificar o índio como um simples relacionamento a uma 

data e ao contrário apresenta-se para a criança um pouco da história, costumes, vida em 

comunidade, alimentação, modo de valorização do meio ambiente e outros aspectos. 

Esse trabalho pode ser iniciado no “Dia do Índio”, mas deve ser continuado 

principalmente durante a realização do Projeto de valorização da cultura afro-brasileira e 

indígena.  

 

❖ FESTA JUNINA 

Festa cultural muito valorizada pela comunidade, sendo um grande evento da escola. 

É um momento em que realizamos um resgate de músicas, danças, brincadeiras e 

alimentos regionais. Geralmente incluímos também a apresentação de crianças que 

participam da quadrilha Formiguinha da roça.  Para 2019 tentaremos mais parcerias e 

fazer um trabalho estético baseado na Literatura de Cordel.  

 

 

❖ PROJETO E FESTIVAL EM PROL DA VALORIZAÇÃO DA CULTURA AFRO-

BRASILEIRA E INDÍGENA 

Iniciado 2012 em prol do cumprimento das leis nº 10.639/03 e 12.288/10. Decide-se a 

partir do ano de 2013 impulsionados também com a presença em nossa escola, de uma 

aluna nigeriana e seus primos cujo pais também eram do Continente Africano.  
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O projeto começou numa abordagem que tentava inicialmente passar um pouco de 

conhecimento sobre algumas características de países Africanos e aos poucos fomos 

construindo novas perspectivas, olhares para a realidade de nossas crianças, nossas 

cidades, nossa história, valorizando nossa cultura. 

Dessa forma, em consonância com a legislação citada e com as orientações 

pedagógicas, em 2019 realizaremos nosso 7º Festival da Cultura Afro-Brasileira que tem 

dentre os vários objetivos o respeito e valorização de cada sujeito e uma 

conscientização contra toda forma de preconceito de raça, etnia e de gênero. 

O Festival é um momento belíssimo que traz apresentações culturais realizadas 

pelos alunos, apresentações de artistas locais, desfiles, apresentação de artesanato 

produzido pelas crianças, culinária típica e muito mais.  

 
   

❖ SEMANA DA CRIANÇA 

Programação especial realizada no mês de outubro onde se destina um período para 

resgate de brincadeiras tradicionais, realização de atividades diferenciadas para 

comemorar essa fase de vida com muita diversão. Período marcado também por uma 

reflexão em prol da defesa dos Direitos das Crianças. 

 

❖ GINCANA CULTURAL E ESPORTIVA DO C.E.I. 01 

 Evento que agrega a comemoração do dia das crianças, caracterizada pela 

realização de diversas atividades, sendo algumas iniciadas ainda no primeiro semestre, 

como a arrecadação de latinhas e outros itens a serem destinados à reciclagem, além 

de diversas provas e desafios que tem como incentivo à participação, a premiação à 

turma campeã de cada turno um passeio especial. Em 2019 realizaremos a XI Edição. 

 

 

❖ COZINHA EXPERIMENTAL 

Com o objetivo de promover o consumo de alimentos saudáveis e desde cedo ajudar 

a conscientizar a criança da importância desse elemento para uma qualidade de vida, 

surge o projeto desenvolvido pela professora Maria Isabel, profissional readaptada e que 

aplicou todo seu conhecimento sobre o assunto, de maneira prazerosa para todos os 

alunos da escola a partir de uma escala de atendimento às turmas. Em 2018 a mesma 

aposentou, no entanto o projeto continua de forma opcional para aqueles que quiserem 

utilizar o material já disponível.  
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Estão incluídos na proposta de cozinha experimental, a conversa, contação de 

histórias, observação e prática no processo de desenvolvimento de receitas diversas e a 

degustação.  

 

❖ CICLO DE CONVERSA COM PAIS 

Uma das propostas da escola é que pelo menos uma vez ao semestre seja 

realizado palestra/conversa com a participação dos pais de acordo com temas 

necessários e com a condução de palestrantes convidados ou com profissionais da 

própria escola.  

Desde 2016, com a chegada da Orientadora educacional foi agregado como ação, 

encontros com as famílias (Encontro de pais) para conversa sobre temas diversos, com 

o objetivo de reflexão e trocas de ideias e experiências com assuntos geralmente 

envolvendo aspectos do desenvolvimento e crescimento infantil, questões familiares e 

papeis de cada um dos agentes durante a 1ª infância, principalmente.  

 

❖ AUTO DE NATAL OU CANTATA DE NATAL 

Momento realizado pelas turmas de 1º período e Classes especiais que marca o 

momento de despedida e encerramento do ano letivo momento em que é contada a 

história do nascimento de Jesus com a participação das crianças através de teatro e 

música.  

Sabemos que a escola é laica, no entanto é um movimento de valorização cultural e 

a escola não ficando alheia a este tenta pelo menos desvincular este momento da 

simples troca de presentes que é marcada pela sociedade capitalista e consumista, 

tentando assim uma valorização não de uma crença, mas da valorização de boas 

práticas, de respeito e perdão ao próximo. 

 

 

❖ FESTA DE FORMATURA OU ENCERRAMENTO 

Realizada a cada final de ano, é um evento que celebra e homenageia esta etapa tão 

importante que é a educação infantil, destinada àquelas crianças e familiares que 

concluem esta etapa. Anteriormente era realizado com turmas de 3º período e QMCM, 

atualmente com as turmas de 2º período e alunos das classes especiais que deixam a 

escola para serem matriculadas no ensino fundamental.  

 

 

Além dos citados, temos também algumas propostas ou projetos de trabalho 

sugeridos pela própria Secretaria de Educação:  

 

- ALIMENTAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL. MAIS DO QUE CUIDAR, EDUCAR, 

BRINCAR E INTERAGIR. 

 Pensando na ressignificação do momento da alimentação na Educação Infantil 

por meio de uma abordagem sob a perspectiva da educação alimentar, nutricional e com 

a aquisição de utensílios específicos no serviço diário da alimentação escolar, a 
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Secretaria de Educação do Distrito Federal 

apresenta a proposta que agrega mais 

possibilidades dentro dos objetivos de 

desenvolvimento da etapa de ensino e eixos de 

trabalho, principalmente agregando ao cuidar e 

educar, ao brincar e interagir, mais um 

instrumento para as ações desenvolvidas 

diariamente na unidade escolar.  

 Um dos ganhos na perspectiva de 

autosservimento é proporcionar autonomia e 

conscientização na alimentação das crianças, 

mas além desde ganho aos estudantes, 

promove-se em toda equipe maior 

conscientização e envolvimento sobre os 

aspectos sociais, pedagógicos e nutricionais que 

o momento da refeição propicia unindo as áreas 

afins na efetivação dessa Proposta. 

As duas linhas de ação primordiais são a substituição dos utensílios utilizados no 

momento da alimentação e o incentivo de a própria criança se servir. Para sua 

efetivação também é necessário que a Secretaria de Educação do Distrito 

Federal/Unidades escolares realizem a necessária adequação do tempo, espaço e 

materiais; que aconteça uma ação integrada dos diferentes serviços e uma 

ressignificação do olhar para a alimentação.  

O Centro de Educação Infantil 01 de São Sebastião está incluso nas ações do 

projeto desde 2018, iniciando com uma formação com equipe gestora; apresentação, 

sensibilização e planejamento junto com a comunidade escolar e adesão e utilização 

gradativa junto com as crianças.  

 Já em 2019 a intenção foi a de continuidade a proposta que foi vista como válida 

para o grupo já que no ano anterior as crianças em geral não tiveram dificuldade no 

manuseio dos utensílios, visualmente o servimento ficou mais atrativo com os novos 

utensílios, a quebra de pratos de vidro foi baixa.  E nessa continuidade algumas 

ações a autonomia de decisão para cada turma foi importante. Algumas professoras que 

já conhecem o projeto, iniciaram o ano com alunos do 2º período já com o 

autosservimento, outas ainda não. Em geral, nas turmas de 1º período e classes 

especiais, o processo é gradual, processual.    

 

PLENARINHA 

Para abordar o tema da escuta sensível, lançamos mão da obra organizada por 

Cruz (2008) quem vem contemplar a importância de dar voz às crianças. Segundo a 

mesma, “Buscar formas de ouvir as crianças, explorando as suas múltiplas linguagens, 

tem como pressupostos a criança e o que elas têm o que dizer e o desejo de conhecer o 

ponto de vista delas. Acreditar que mesmo crianças bem pequenas têm o que dizer 
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deriva de algumas ideias que vêm sendo construídas nas últimas décadas. Entre elas, 

tem destaque o reconhecimento de que, desde a mais tenra infância, nas suas 

interações sociais, as pessoas vão somando impressões, gostos, antipatias, desejos, 

medos etc., desenvolvendo sentimentos e percepções cada vez mais diversificados e 

definidos, atribuindo significados, construindo a sua identidade. Que significados, que 

sentimento, etc. têm as crianças sobre as suas experiências, sobre os elementos de sua 

cultura?”  

Nesse sentimento de escuta, a Secretaria de Educação realiza desde 2013 o 

movimento Plenarinha como um “processo pedagógico no qual todas as crianças 

participam ativamente das reflexões em torno de seus direitos e necessidades. Este 

projeto materializa-se por meio da escuta sensível e atenta às crianças, de forma a 

considerar a sua percepção sobre as situações que vivenciam na escola, na 

comunidade, na cidade e no campo, traduzindo-se em contribuições relevantes para 

melhor compreensão de suas aprendizagens e do seu desenvolvimento, vislumbrando 

um trabalho pedagógico de qualidade no atendimento a todas as crianças da Primeira 

Etapa da Educação Básica.” (Guia da Plenarinha 2016). 

Em 2013 surgiu na etapa de processo de validação do Currículo em movimento, de 

forma a incluir a fala das crianças sobre tempos, espaços e materiais, com 

representatividade de uma das turmas da nossa escola, com o título de “A escola mais 

legal do mundo”. Sendo confeccionado um livro retratando todos os desejos da turma 

por uma escola que atendesse seus desejos e necessidades.  

Em 2014 a II Plenarinha foi desenvolvida a partir das temáticas do Plano Distrital 

pela Primeira Infância que teve como resultado a publicação do material Eu-Cidadão da 

Plenarinha à Participação. No entanto, sem representatividade do CEI 01. 

Em 2015 a III Plenarinha da Educação vem a com proposta de reconstruir e 

reestruturar o Projeto Político Pedagógico da escola com a efetiva participação das 

crianças. Ressaltamos que o trabalho foi iniciado na escola, mas com o movimento de 

greve ocorrido no ano alterou-se o cronograma, não havendo representação da escola 

na culminância. 

Para o ano de 2016 a proposta da IV Plenarinha apresentou uma reflexão sobre o 

lugar onde as crianças vivem, com “A cidade (e o campo) que as crianças querem” 

realizado com toda a escola e que teve como pontos importantes o aniversário da cidade 

de São Sebastião, momento em que foram realizadas visitas no entorno da escola, no 

comércio, na Administração da cidade, assim como participação no Desfile e outras 

propostas de atividades dentro da própria escola ou em família para promover 

momentos de observação, reflexão e fala.  

O projeto teve alguns momentos importantes como a exposição local dos trabalhos 

realizados que aconteceu durante a Semana Distrital de Educação Infantil (entre 22 e 26 

de agosto) com uma mostra visual dos trabalhos produzidos pelas crianças e a entrega 

de cartas com as reivindicações das crianças.  

 Em 2017 foi realizado um trabalho significativo e bastante lúdico como tema da 

plenarinha “A criança na natureza por um crescimento sustentável” com o objetivo de 
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aproximar o contato das crianças com a natureza, o interesse do cuidado consciente, a 

preservação e o conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, 

assim como o não desperdício dos recursos naturais. A proposta para o ano letivo de 

2018  fruto de avaliação realizada em 2017 foi “O universo do brincar” que destaca a 

importância do brincar na escola, que constitui um processo de aprendizagem. Assim 

teve como objetivo vivenciar o brincar, a brincadeira e o brinquedo como ferramenta 

para aprender, desenvolver e expressar-se de maneira integral.  

Para 2019 a proposta escolhida foi “Brincando e Encantando com Histórias”. Um 

convite para uma viagem com diferentes histórias e diferentes estilos e ao mesmo tempo 

uma possibilidade de exploração dos campos de experiências propostos para a 

educação infantil, sem fragmentação de conhecimentos.  

 

 

EDUCAÇÃO COM MOVIMENTO 

A tentativa de inserção da educação física na educação infantil não é uma proposta 

nova tento registros de iniciativas nos anos 50 e 60. E inspirados em movimentos 

anteriores, a Coordenação de Educação Física e Desporto Escolar com algumas 

parcerias, passam a desenvolver o Projeto Educação com Movimento em expansão 

progressiva desde 2013.  

E uma das conquistas para o ano letivo de 2017 foi a chegada de 01 professora de 

educação física para assumir o projeto Educação em Movimento que conforme Portaria 

445, de 16 de Dezembro de 2016, o regime de trabalho tem carga horária em jornada 

ampliada (40 horas semanais), no turno diurno, com módulos-aula com duração de 

cinquenta minutos em duas sessões semanais para cada turma, preferencialmente não 

consecutivas, em dias alternados.  

Segundo o documento norteador do programa, o objetivo deste é implementar o 

programa na educação infantil e ensino fundamental da Rede Pública de Educação do 
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Distrito Federal, ampliando as experiências corporais mediante a intervenção 

pedagógica integrada e interdisciplinar entre o professor de atividades e o professor de 

educação física na perspectiva da Educação Integral. Dessa forma ampliam-se as 

manifestações da cultura corporal, possibilitando o desenvolvimento da linguagem 

corporal.  

Quando pensamos nos espaços, tempos e recursos para o desenvolvimento de tais 

atividades, no brinquedo em si, que é compreendido como um objeto de suporte da 

brincadeira. Sendo elementos de mediação possibilitando modificações internas e 

externas essenciais para o desenvolvimento infantil, por meio da fantasia, da imaginação 

e da 

realização de desejos impossíveis de serem concretizados na prática. Com o brinquedo 

a criança transcende-se, potencializando a sua Zona de Desenvolvimento Proximal. 

Pensamos também em materiais mais específicos para tais práticas percebemos 

que é importante que a escola esteja constantemente avaliando e programando novas 

aquisições principalmente a partir dos recursos financeiros recebidos e geridos pela 

escola.  

Atualmente já temos destinado para atividades direcionadas ou não dentro da 

linguagem corporal alguns espaços que podem ser utilizados com tal finalidade como 

pátio coberto e pátio aberto, parque infantil coberto, parque infantil aberto, tanque de 

areia, pequena área gramada, quadra de esportes localizada em área externa da escola, 

mas com possibilidades de utilização.  

Para a organização das atividades, existe uma grade horária de atendimento que 

contempla duas aulas por semana aos alunos de 2º períodos nos turnos matutino e 

vespertino mas além disso, a professora ainda auxilia aos professores de 1º período e 

classes especiais no desenvolvimento das atividades voltadas para as experiencias 

dentro da linguagem corporal.  

 

OLHAR SENSÍVEL AS PRÁTICAS COTIDIANAS E EVENTOS 

❖ PERÍODO DE ACOLHIMENTO 

 

A cada ano temos um grande número de alunos que frequentam a instituição de 

ensino pela primeira vez. Em 2019 são 09 turmas de 1º período, 11 turmas de 2º período 

que tem tanto alunos da escola quanto recém-matriculados, além de 03 classes 
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especiais com alunos que estão chegando do Programa de Educação Precoce. Dessa 

forma uma das nossas grandes preocupações é que a criança tenha tranquilidade nessa 

transição.  

O que esperamos é que essa separação da criança com o núcleo familiar seja 

realizado de maneira gradativa, assim em consonância com as recomendações de 

instancias superiores, reduzimos o horário de permanência na escola durante as duas 

primeiras semanas de aula, gerando maior tranquilidade não apenas à criança, mas 

também a seus pais constituindo um período também de acolhimento a estes, 

atendendo suas dúvidas, angústias e oferecendo apoio. 

A escola tem adotado como ações para o período de acolhimento: realização de 

reunião entre família e escola antes do início das atividades, entradas dos pais até a 

sala de aula nos momentos de acolhida e saída, visita para conhecer os diferentes 

ambientes da escola, personagem infantil passando em todas as turmas convidando as 

crianças para retornarem, contação de histórias, entrega de pequenos mimos e 

cartõezinhos, possibilidade das crianças trazerem de casa um item de apego (paninho, 

brinquedo), possibilidade de adequação do horário de permanência na escola.  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

❖ ORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS E ESPAÇOS: NOSSAS ROTINAS  

 

 O CEI 01 foi construído de acordo com o imaginado na época (1998) como 

espaço ideal para uma escola de educação infantil. Hoje sentimos falta de alguns 

ambientes e de uma estrutura física diferenciada, no entanto na impossibilidade de 

mudança, estamos aprendendo a nos reorganizar dispondo materiais e aos poucos 

modificando algumas áreas coletivas de forma a privilegiar o desenvolvimento de forma 

criativa e lúdica. 

 Uma das adequações da escola diz respeito à necessidade de organizar tempos 

para utilização desses espaços coletivos, assim, na escola são distribuídos horários para 

utilização do parque infantil, da cama elástica, da psicomotricidade e da videoteca, de 

forma a contemplar todas as turmas. 
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 Pensando na importância da organização da rotina na educação infantil temos 

como concepção que esta deve envolver os cuidados, as brincadeiras e as situações de 

aprendizagem orientadas, não devendo ser rígida e flexível de acordo com as 

necessidades, sendo ainda melhor se na sua construção tiver a participação do aluno. 

Pensando em uma possibilidade de organização do tempo em uma escola de 

educação infantil, sempre sugerimos que sejam adotadas algumas sequencias de 

atividade como rotina: 

- Momento de entrada na escola; Acolhida coletiva no pátio; Rodinhas de 

conversa; Preenchimento junto com os alunos, geralmente em sala, dos quadros: 

Quantos somos? Como está o tempo hoje? Quem veio hoje? Calendário; Momento de 

alimentação; Tempo da brincadeira e movimento; Tempo para realização de atividades 

específicas que contemplem temas de trabalho/projetos; Tempo para ócio e 

relaxamento. 

 

 

❖ MOMENTO DE ACOLHIDA 

 

O momento de acolhimento do nosso aluno inicia na entrada da escola quando 

nossa Técnica Vera Lúcia dá um toque especial com música e conversas com as 

crianças. Neste momento sempre estão 

presentes nossos vigilantes Graciano e 

Josimar, dando recado aos pais, orientando 

durante a entrada e prezando pela segurança. 

Após a entrada, todos os alunos do 

turno vespertino deixam o material em suas 

salas e são encaminhados para o pátio da 

escola onde permanecem de 15 a 30 minutos 

participando da acolhida especialmente 

preparada por uma professora e seus 

alunos de acordo com escala pré-

estabelecida. 
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❖ USO DA CARTEIRINHA DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Visando a segurança do aluno e dos profissionais da escola, utiliza-se no 

momento de saída dos alunos a carteirinha oficial emitida pelo próprio sistema i-educar. 

É uma maneira de identificar o responsável pelo aluno que apresenta a mesma em sala 

de aula e só assim ou mediante autorização do professor ou direção, retira a criança da 

sala.  

Ao chegar à portaria, apresenta novamente a carteirinha ou autorização ao 

agente, que libera a saída. Sendo esse um dos pontos ressaltados em questionário 

enviado à comunidade e elogiado como um fator positivo e gerador de confiança.  

 

 

❖ MOMENTO CÍVICO 

 

 Realizado às segundas-feiras com todos os alunos no pátio, nos turnos matutino 

e vespertino onde os mesmos tem o contato com o Hino Nacional Brasileiro, com a 

Bandeira Nacional e a postura de respeito no momento de execução do Hino.  

 

 

❖ MOMENTO DA FAMÍLIA 

Movimento que marca o trabalho realizado com a comunidade em prol da valorização 

das famílias, principalmente apresentando às crianças o respeito e amor pelas diferentes 

configurações existentes e vivenciadas.  

Durante muitos anos realizávamos na escola um momento em comemoração ao Dia 

das mães e posteriormente o momento para o Dia dos Pais. No entanto, alguns 

professores trouxeram a realidade de crianças que ficavam sentidas por não terem um 

desses em sua família.  

Assim, por uma decisão do grupo, passou-se a celebrar a FAMÍLIA em sua 

diversidade. Para 2019 o planejamento foi a realização de uma Rua de Lazer 

proporcionando um prazeroso momento de interações e brincadeiras.  

E uma das características do momento é possibilitar que os responsáveis pelos 

alunos tenham um espaço para venda de artigos de artesanato, alimentícios, dentre 

outros e toda a renda arrecadada é destinada a cada expositor /vendedor.  

 

 

❖ REUNIÃO ENTRE PAIS, MÃES, EQUIPE GESTORA E PROFESSORES 

 

Geralmente um dia antes do início das atividades letivas ou nos primeiros dias de 

aula realiza-se uma reunião de apresentação da equipe gestora, equipe pedagógica, 

administrativa, demais servidores da escola e professores. 
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Neste momento apresenta-se o também o regimento escolar e alguns pontos da 

Proposta Pedagógica. Em seguida os pais, mães ou outros responsáveis seguem para a 

sala de aula de sua criança para conhecer a professora regente e sua metodologia de 

trabalho.  

O objetivo da ação é apresentar a escola, acolher as famílias e estabelecer laços 

com alunos e comunidade.  

Ao longo do ano são realizados outros momentos com as famílias: reuniões com 

professores para acompanhamento pedagógico; convocações individualizadas para 

tratar situações específicas; convite para participação em palestras ou rodas de 

conversa; Dia letivo temático.  

 

       

❖ PASSEIOS 

Os passeios são essenciais para o contato com outros elementos culturais e 

sociais, tendo ótima aceitação pelos alunos e com grande contribuição ao 

desenvolvimento integral do aluno. Ao longo de sua existência a escola já realizou 

diversos passeios como ao Parque Ana Lídia, Jardim Zoológico de Brasília, Centro de 

Brasília, Museus, Clubes, Cinema, Jardim Botânico de Brasília, Apresentações teatrais, 

Projetos artísticos e culturais, CCBB, Memorial dos povos indígenas, Projeto Gente 

Arteira, dentro outros.        

Para 2019 alguns passeios foram pensados como uma possibilidade cultural e de 

entretenimento para nossa comunidade sendo realizados com toda escola ou em 

projetos específicos de turma. 

Seguem alguns dos já planejados: 

- Apresentações teatrais: Tchibum (Artway) / Branca de Neve (Cenário projeto 

escola) / Projeto O meu primeiro livro mágico. 

- Projetos específicos: Planetário / Parque Nacional de Brasília (Água Mineral) 

- Cinema 

- Jardim Botânico de Brasília 

- Biblioteca pública de São Sebastião 

(oficinas) 

- Traquinagem (Parque infantil – 

apenas para alunos de 2º período)  
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PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Justificativa: 

A educação pública a cada dia torna-se mais complexa e diversa. Tendo em vista 

que a coordenação pedagógica é concebida como um momento essencial de 

constituição da ação coletiva, de reflexão e troca de conhecimentos que contribuam para 

a construção de uma prática pedagógica eficaz, e para a implantação de uma nova 

qualidade de ensino nas escolas públicas do Distrito Federal (Cadernos da Escola 

Candanga, 1996, p.10), a presença do coordenador pedagógico é de extrema 

importância na perspectiva de avançarmos além das discussões, mas na elaboração de 

práticas educativas que respondam as demandas existentes. Desta forma “o papel do 

coordenador pedagógico tanto nos CEIs quanto nas escolas é o de contribuir ativamente 

na construção do processo ensino aprendizagem e para um ambiente mais democrático 

e participativo” (Libâneo, 2001). 

Além disso, temos a concepção de que o professor-coordenador é fundamental em 

um trabalho de formação continuada em serviço ao subsidiar e organizar a reflexão dos 

professores sobre as razões que justificam suas opções pedagógicas e sobre as 

dificuldades que encontram para desenvolver seu trabalho. É um trabalho complexo e 

essencial, uma vez que busca compreender a realidade escolar e seus desafios, 

construir alternativas que se mostrem adequadas e satisfatórias. (Garrido, 2004) 

 

Objetivos Gerais: 

• Assegurar a participação de toda comunidade escolar, garantindo a realização de 

um trabalho produtivo e integrador; 

• Assegurar aplicação das Diretrizes Curriculares e dos Parâmetros Curriculares 

como referência da proposta pedagógica da escola. 

Objetivos Específicos: 

• Planejar e coordenar em conjunto com 

a equipe gestora as atividades 

escolares acordadas em reunião 

pedagógica referente ao planejamento 

anual que concerne a calendário 

escolar; 

• Planejar e coordenar as reuniões 

pedagógicas objetivando a melhoria 

constante do processo ensino-

aprendizagem; 

• Mediar conflitos disciplinares entre 
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professores e alunos; 

• Atender aos pais sempre que estes precisarem, orientando-os quanto a 

necessidade de acompanharem o processo de ensino aprendizagem do seu filho; 

• Articular, facilitar, mediar e motivar o processo de auto-desenvolvimento da 

equipe docente, através das ações que promovam evolução positiva no 

desempenho pedagógico, nas relações de trabalho e nas atitudes frente a suas 

funções; 

• Estimular, orientar e auxiliar os professores no planejamento; 

• Orientar e acompanhar a organização do portfólio e álbum da vida; 

• Explorar alternativas de trabalho que permita a concretização da proposta 

pedagógica; 

• Orientar e acompanhar a elaboração e implementação de projetos de trabalho 

que contribuam para a elevação da auto-estima e construção da auto-imagem; 

• Fomentar e acompanhar a participação da comunidade escolar nas atividades 

culturais e comemorativas; 

• Coordenar e acompanhar o desenvolvimento de atividades e projetos de 

Multiculturalismo, com destaque no povo africano e indígena, na instituição; 

• Orientar e acompanhar os professores na aplicação da sondagem inicial e 

semestrais dos alunos visando acompanhar e auxiliar o desenvolvimento dos 

mesmos; 

• Avaliar o trabalho pedagógico diário através das trocas de experiências; 

• Ouvir atentamente os professores e atendê-los sempre que possível em suas 

necessidades e dificuldades; 

• Propor ações que visem o fortalecimento dos laços de amizades e respeito no 

grupo. 

 

 

Cronograma de ações previstas para as coordenações pedagógicas coletivas 

(1ºsemestre letivo) 

 

04 a 08 de fevereiro Semana pedagógica 

13 de fevereiro Planejamento 

20 de fevereiro Estudo do currículo (organização do trabalho pedagógico) 

26 de fevereiro Oficina “rotinas da e na educação infantil” 

27 de fevereiro Apresentação da proposta de trabalho SOE, AEE, SR 

13 de março Planejamento – Estudo do currículo 

20 de março  I Virada pedagógica  

27 de março Reflexões sobre projetos interventivos elaborados pelo 
SOE 
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03 de abril Conselho de Classe 

10 de abril  Passeio: apresentação teatral Tchibum – Diversão embaixo 
d´água.  

17 de abril  Planejamento de ações do 2º bimestre 

24 de abril II Virada pedagógica 

08 de maio Semana de educação para a vida 

15 de maio Planejamento coletivo – troca de experiências 

22 de maio Reflexões sobre adequação curricular  

29 de maio Informes administrativos 

05 de junho Reflexões sobre a construção do RDIA 

12 de junho Planejamento Festa Junina 

19 de junho Troca de experiências – avaliação da Festa Junina 

26 de junho Oficina de escritores: Visita da escritora Ana Neila Torquato 
(à confirmar)  

03 de julho  Encerramento semestral (troca de experiências) 
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       SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
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Plano de Ação da Orientação Educacional (OE) - 2019 
 

CRE: São Sebastião 

Unidade Escolar: Centro de Educação Infantil 01 de São Sebastião                               Telefone: 3901-7711 

Orientador(a) Educacional:  Paula Fernanda de Melo Rocha                                             Matrícula: 212.249-9 

E-mail: paulafmr@gmail.com                                                                                                 Celular: 98193-8282 

Turno(s) de atendimento: matutino e vespertino 

 

 

 
 
 
 
 

 

  



 

 

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar  

O Centro de Educação Infantil 01 de São Sebastião está localizado na Quadra 101 conjunto 10, no Bairro Setor Residencial Oeste 

- São Sebastião, cidade administrativa criada em 25 de junho de 1993.  

São Sebastião é considerada cidade periférica do Distrito Federal e a maior parte de sua comunidade é considerada de baixa 

renda. A cidade ainda não conta com hospital e os serviços de saúde prestados são precários. A quantidade de escolas também é 

considerada reduzida para a demanda que cresce a cada ano e, por isso, temos sempre turmas com o limite máximo de alunos. 

Fazendo parte do grupo das vinte e três escolas da cidade, o Centro de Educação Infantil 01 foi definido pela comunidade local, 

como uma obra prioritária que através do programa de Governo “Orçamento Participativo” e que viria atender a demanda dos alunos 

entre 06 meses de idade e 06 anos, na época creche e jardim de infância. No entanto, devido a grande demanda, o atendimento aos 

alunos da creche não foi possível, contemplando alunos a partir do Jardim I e II, que tiveram posteriormente como nomenclatura 2º e 3º 

período, QMCM (programa quanto mais cedo melhor) e hoje primeiro ciclo do Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito 

Federal. 

          Há 20 anos, no dia 18 de setembro de 1998, a escola foi inaugurada e entregue a comunidade, que na época, caracterizava-se 

por seu baixo poder aquisitivo e agregava à Instituição um valor assistencialista muito forte.   

No ano de 2005 a escola não conseguiu atender a imensa demanda e o Governo fez a abertura de um anexo, um galpão que foi 

alugado e adaptado para atendimento emergencial e provisório a 570 alunos até o fim do ano letivo de 2006. 

É importante acrescentar também que devido a necessidade, nos anos de 2008 e 2009, a escola atendeu turmas do primeiro ano 

do Bloco Inicial de Alfabetização e a partir de 2010 o atendimento passa a ser exclusivo a crianças de 4 e 5 anos de idade.  

Registrar essas alterações no atendimento é importante, pois durante anos o trabalho pedagógico priorizava uma dinâmica 

direcionada à alfabetização e a partir das mudanças estabelecidas e o atendimento agora direcionado a educação infantil, tivemos que 

quebrar paradigmas, revisar nossos pressupostos e buscar uma identidade que abraçasse às novas necessidades desta etapa da 

infância. 

            A escola conta com uma modulação que atende praticamente todas as demandas necessárias. Além dos professores regentes, 



 

 

temos outros profissionais de apoio pedagógico e administrativo.    

             A respeito da estrutura física, vale destacar que a escola, apesar de ter uma estrutura antiga, está bem conservada e 

atualmente, além das salas de aula e dos espaços gerais, a escola também possui 2 parquinhos, tanque de areia, videoteca, pátio 

coberto, mini quadra e videoteca – que agregam ainda mais qualidade ao trabalho pedagógico realizado. 

 

Objetivos do Serviço de Orientação Educacional 

• Conhecer e compreender o contexto escolar para subsidiar as atuações do SOE; 

• Organizar documentos, informações e registros referentes ao SOE; 

• Analisar e contribuir com o planejamento pedagógico; 

• Contribuir com as ações e Projetos da escola; 

• Favorecer a constante reflexão a respeito do trabalho docente; 

• Assessorar os professores em metodologias e ações adequadas à sua realidade de sala de aula; 

• Acompanhar e mediar o desempenho dos estudantes, visando o sucesso dos mesmos; 

• Sensibilizar as famílias para maior participação e envolvimento no processo educacional dos estudantes; 

• Mediar as relações entre a família e a escola, bem como entre os estudantes e toda a equipe pedagógica e comunidade 
escolar; 

• Contribuir com a mediação de conflitos visando favorecer um ambiente escolar saudável e harmonioso para todos; 

• Criar espaços de reflexão junto às famílias e comunidade escolar para debater temas relacionados à educação e seus 
desafios; 

• Promover para os pais e responsáveis espaços de fala e escuta e troca de experiências; 

• Promover ações de empoderamento e inteligência emocional junto ao corpo docente e estudantes; 

• Avaliar de maneira contextual situações e estudantes e realizar os encaminhamentos necessários; 

• Manter um constante diálogo com os professores e toda a equipe pedagógica para avaliação das ações visando o 
constante aprimoramento das mesmas.  

 

 
 

 
 



 

 

PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

TEMÁTICAS ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS 

 ENVOLVIDOS PERÍODO 

 

PARCEIROS EIXO DE AÇÃO DA 

ORIENTAÇÃO 

PEDAGÓGICA DA 

O.E 

DESENVOLVIDA 

Adaptação ao 
ambiente escolar 

Orientar as famílias, 
acompanhar os 
estudantes e 
oferecer suporte para 
melhor adaptação ao 
ambiente escolar 

Famílias, professores 
e estudantes 

1º bimestre 
Equipe Pedagógica Ação junto às 

famílias, professores 
e estudantes 

Encontros de Pais Encontros mensais 
com os pais / 
responsáveis para 
estreitamento da 
relação família-
escola e reflexão 
sobre os desafios da 
educação na 
atualidade 

Pais / responsáveis Todo o asno letivo 
(encontros mensais) 

Equipe de Apoio à 
Aprendizagem e Sala 
de Recursos 

Ação junto às 
famílias 

Inteligência 
emocional para 
professores e 
estudantes 

Participação nas 
coordenações 
coletivas, reuniões 
com os professores e 
intervenções na 
prática pedagógica 
 

Coordenação, 
professores e 
estudantes 

Durante todo o ano 
letivo 

Toda a equipe 
pedagógica 

Ação junto aos 
professores e 
estudantes 



 

 

Encontros do Ensino 
Especial 

Reuniões com as 
famílias de alunos 
com necessidades 
educacionais 
especiais 

Famílias de alunos 
com necessidades 
educacionais 
especiais 

Uma vez por 
bimestre 

Equipe de Apoio à 
Aprendizagem e Sala 
de Recursos 

Ação junto às 
famílias / 
comunidade 

   
 

❖ Vale salientar que além das ações apresentadas no quadro, o Serviço de Orientação Educacional também está envolvido com todas as ações do Projeto 
Político Pedagógico da escola. 

 

 
Data: ____/____/_____ 

 
 
 
 

                        
______________________________________ 

Gestor/ matrícula 
Assinatura com carimbo 

 
_____________________________________ 

Pedagogo Orientador - Educacional /matrícula 
Assinatura com carimbo



 
 

PLANO DE TRABALHO E DE IMPLEMENTAÇÃO DA PP (EQUIPE GESTORA)  

Equipe: Vanderleia de S. Nogueira (Diretora) e Cleyde C. Sousa (Vice-diretora) 

Período de gestão: 2017 – 2019 

Escola: Centro de Educação Infantil 01 de São Sebastião  

 

Objetivos de trabalho: 

Revisar e atualizar o Projeto Pedagógico da Unidade Educacional 

Metas Estratégias 

 

 

 

 

Avaliar o atual PPP e conhecer os itens 

necessários de atualização e alteração 

Convidar a comunidade escolar (servidores, professores, pais e demais interessados) a 

participarem principalmente no primeiro ano de gestão para propor melhorias ao PPP da 

escola. 

 

Elaborar e aplicar questionários de sondagem a cada ano letivo, para diagnóstico inicial e 

conhecimento da comunidade escolar atendida. 

 

Divulgar o PPP e planejar as atividades ao longo do ano sempre considerando e valorizando 

este documento. 

 

Avaliar a implementação do PPP nos dias destinados a avaliação pedagógica semestral, 

prevista em calendário escolar.  

 

 

Construir coletivamente o plano curricular para o período 2017 - 2019 

Metas Estratégias 

 

 

Revisar e atualizar o Plano curricular da 

Unidade Escolar 

Com a utilização das diretrizes existentes e sugestões coletadas com os professores na 

avaliação final do ano letivo de 2016, revisar e reorganizar (direção, supervisão pedagógica e 

se possível coordenação pedagógica) o plano curricular do período.  

 

Divulgar e discutir com o corpo docente a cada ano letivo, realizando alterações, caso 



 

 

necessário. 

Definir os projetos de trabalho a serem 

implementados a cada ano letivo respeitando 

aqueles que já fazem parte da identidade 

escolar 

Avaliar os projetos/temas de trabalho incorporados ao PPP e aqueles que devem se 

elaborados a cada ano letivo. 

 

 

 

Estabelecer ações visando a formação continuada dos profissionais da carreira magistério  

Metas Estratégias 

 

Definir plano de ação da supervisão e 

coordenação pedagógica 

Definir com o corpo docente, o melhor formato para realização dos planejamentos coletivos. 

 

Definir em conjunto com os profissionais atuantes na supervisão e coordenação pedagógica, 

o plano de ação para cada ano letivo. 

 

 

Incentivar a participação de todos os 

profissionais da escola em cursos de 

aperfeiçoamento e eventos relacionados a 

educação, cultura e artes. 

Divulgar os cursos de formação ou de aperfeiçoamento oferecidos pela EAPE, Coordenação 

Regional de Ensino e demais instituições públicas e privadas. 

 

Divulgar e incentivar a participação dos profissionais da escola nos mais diversos eventos 

culturais, de arte e educação. 

 

Valorizar a participação no Dia de Formação dos profissionais da Educação Infantil. 

 

Incentivar a utilização do acervo pedagógico 

da IE destinado aos profissionais e alunos. 

Divulgar e disponibilizar para empréstimo o material existente no acervo escolar: livros, 

DVDs, CDs. 

 

Divulgar e incentivar a utilização de recursos disponíveis na escola como jogos, livros 

infantis, fantasias, material esportivo e de recreação, instrumentos musicais, dentre outros. 

Cuidar e melhorar progressivamente os 

equipamentos e os recursos tecnológicos 

utilizados na IE. 

Zelar dos equipamentos e recursos já existentes e decidir coletivamente a aquisição de 

novos visando melhoria do trabalho desenvolvido pela escola. 

 



 

 

 

Promover ações de incentivo a manutenção da frequência escolar assim como redução da evasão.  

Metas Estratégias 

 

Alertar os responsáveis pelos alunos sobre a 

importância da frequência escolar 

Durante a primeira reunião entre direção, pais e professores, entregar o regimento escolar 

que contem dentre outros, observações referentes à frequência escolar que deve ser 

reforçado sempre que for necessário. 

 

Fazer levantamento dos alunos com faltas 

excessivas 

Solicitar aos professores que comuniquem a secretaria escolar sempre que o aluno tiver 5 

faltas consecutivas, para contato com responsáveis pela criança.   

 

 

Promover encontros visando maior integração entre pais, profissionais da escola e alunos 

Metas Estratégias 

Realizar reuniões pedagógicas entre pais 

direção e professores. 

No início de cada ano letivo e pelo menos uma vez a cada bimestre promover reunião entre 

membros da comunidade e escolar para tratar sobre temas diversos além de conversas 

sobre o processo de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos.  

 

 

Promover encontros culturais e festivos 

Manter a realização de eventos que já fazem parte da identidade da unidade escolar como 

Festa da Família em comemoração ao dia das mães e dia dos pais, Festa Junina, Festival da 

Cultura Afro-brasileira e indígena, exposições de trabalhos, passeios escolares, oficinas, 

cantata, formatura, dentre outros que surgirem ao longo do ano letivo. 

 

 

Estabelecer ações que prezem pela segurança e bem estar do corpo discente e de contribuição a qualidade de vida dos profissionais 

atuantes na unidade escolar 

Metas Estratégias 

 

 

Manter ações de segurança na entrada e saída 

da escola 

Reforço constante quanto à importância do correto uso da carteirinha escolar.  

 

Reforçar medidas de segurança com vigilantes e agentes de portaria, evitando a entrada de 

pessoas não autorizadas ou a saída de alunos sem seus responsáveis. 

 



 

 

Através de bilhetes e nos momentos de reuniões, reforçar com toda comunidade escolar a 

importância do respeito às leis de trânsito no perímetro escolar.  

Revisar constantemente as condições de 

instalações físicas da Instituição visando 

excluir a possibilidade de acidentes devidos 

falta de manutenção. 

Contratar empresa especializada para realização dos reparos com recursos do PDAF e 

outros. 

 

Comunicar aos órgãos competentes qualquer situação de risco não possíveis de solução com 

recursos financeiros disponíveis e outras que não sejam de responsabilidade da instituição. 

Encaminhar ao Conselho Tutelar os casos de 

maus tratos aos alunos da escola. 

Orientar os profissionais da escola quanto à conduta no caso de suspeita de maus tratos a 

alunos. 

 

Melhorar, durante a gestão, as condições de 

trabalho dos profissionais atuantes na 

unidade escolar. 

Aquisição de materiais e equipamentos de qualidade. 

 

Promover momentos de descontração com os profissionais da escola. 

 

 

Implantar instrumentos de avaliação interna 

Metas Estratégias 

Desenvolver, durante o ano, indicadores 

internos para mensuração da aprendizagem de 

conhecimentos específicos. 

Definir, elaborar e aplicar com a ajuda dos professores a sondagem inicial e demais 

instrumentos de avaliações individuais (Álbum da vida, Portfólio, Sondagem). 

 

Tabular os resultados encontrados e utilizá-los individualmente para o planejamento 

pedagógico de cada turma. 

 

Realizar os momentos de avaliação instituição 

previstos no calendário escolar 

Planejar e executar ações como aplicação de questionários, grupos de discussão, tabulação e 

divulgação de resultados com o objetivo de avaliar todas as ações pedagógicas, 

administrativas e financeira da escola. Prevendo a participação do maior número de membros 

da comunidade escolar. 

 

Instituir o Conselho de Classe da Unidade 

Escolar 

Realizar pelo menos 2 vezes ao longo do ano letivo, o Conselho de Classe com todas as 

turmas da escola com participação de professores regentes, equipe pedagógica, SOE, Sala 

de recursos, equipe de apoio à aprendizagem e equipe gestora. 



 

 

 

 

Promover ações que fortaleçam e incentivem maior atuação do Conselho Escolar nas suas diferentes atribuições 

Metas Estratégias 

Divulgar material impresso aos membros do 

Conselho Escolar, para conscientização de 

suas funções deliberativa, consultiva, fiscal e 

mobilizadora.  

Realizar estudo das atribuições/funções do Conselho Escolar e da sua importância para o 

desenvolvimento das ações da Instituição Escolar. 

Reunir-se pelo menos bimestralmente com o 

Conselho Escolar. 

Reunir os membros do Conselho Escolar no início do ano letivo para definir o calendário de 

encontros. 

 

 

Aumentar a participação da comunidade escolar na gestão dos recursos do PDAF, PDDE e outros 

Meta Estratégias 

Aumentar a participação da comunidade 

escolar no acompanhamento de todas as 

etapas de gestão dos recursos financeiros. 

Convidar a comunidade escolar para a participação em reuniões destinadas à gestão 

financeira dos recursos recebidos pela escola, divulgando os valores, elaborando atas de 

prioridades e após utilização dos recursos, elaborar prestações de contas. 

 

 

 

 



 
 

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

Avaliando a criança 

 

No CEI 01 temos consciência da importância dos processos de observação, 

escuta e registro para o acompanhamento do desenvolvimento de cada criança. A LDB 

expressa isso de maneira contundente ao dedicar ao assunto um dos três artigos da 

Seção relativa à Educação Infantil: 

 

Art. 31. Na Educação Infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e 

registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o 

acesso ao ensino fundamental. 

 

A avaliação deve incluir o processo educativo como um todo e não apenas um 

período específico de tempo como o de elaboração do (Relatório Descritivo Individual do 

aluno – RDIA). As ações de cuidado e educação promovidas pela instituição também 

devem ser contempladas na avaliação. Como Hoffmann (1999) chama a atenção, “não 

podemos avaliar apenas o desempenho da criança ou partes do seu desenvolvimento, 

mas o processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança”. Portanto, é preciso 

que os registros deem conta do que realmente trabalhamos com as crianças e captem a 

criança nas suas interações no espaço pedagógico.  

Reafirmamos que não avaliamos para classificar as crianças ou para dar uma 

satisfação aos pais. Nosso objetivo deve ser analisar o nosso trabalho e buscar um 

maior entendimento do processo de desenvolvimento e aprendizagem de cada aluno e 

embasar melhor a nossa ação educativa. Avaliar para melhor planejar.  

Ressaltamos que, inicialmente, fazemos uma sondagem diagnóstica, nos 

primeiros dias de aula, onde o professor conhece as hipóteses das crianças. 

Acreditamos que a sondagem é um instrumento para mapear o conhecimento dos 

alunos e a partir daí orientar e ou reorientar a prática pedagógica da escola. Assim, a 

partir dele, os professores elaboram seus planejamentos, definindo possíveis 

intervenções, criando situações capazes de gerar novos avanços na aprendizagem dos 

alunos. 

Adotamos como práticas de avaliação, o diagnóstico inicial de turma, a sondagem 

inicial (individual), a confecção do portfólio, além do relatório oficial de acompanhamento 

individual semestral que acompanha do dossiê do aluno nas demais etapas de ensino. 

Além destes instrumentos, a escola também reúne ao menos duas vezes com o objetivo 

de realizar o Conselho de Classe. Momento que favorece a troca de experiências, 

análise dos casos e construção coletiva quanto a melhor forma de enfrentamento 

daquelas situações consideradas mais especiais sejam por fator comportamental, de 

aprendizagem, social.   

 

 

 

 



 

 

 

Avaliação Institucional - Acompanhamento e Avaliação da PP 

 

A avaliação é o momento em que se diagnostica, acompanha e se obtém 

resultados de um processo em constante reformulação. Nesta gestão será estimulada a 

participação de toda a comunidade escolar no processo de avaliação. O objetivo 

fundamental é que se obtenham subsídios para que mudanças de hábitos sejam 

favoráveis para a consolidação de uma Gestão Democrática.  

O principal instrumento de avaliação institucional conduzido pela equipe gestora é 

a escuta atenta as diferentes vozes que vão surgindo no dia-a-dia das práticas 

institucionais.  

Percebemos que é possível a partir de abertura durante todo o processo de 

gestão democrática obter feedbacks significativos que movimentam esse ciclo de 

planejar – executar – avaliar a ação. E esse processo já tem acontecido de maneira 

importante e sem data marcada, sem agendamento, mas nas conversas e encontros 

que vão sinalizando e externalizando vozes dos mais diferentes personagens que 

compõe o universo escolar. E dessa forma conduzimos também esse acompanhamento 

da proposta pedagógica.  

Mas quando pensamos em uma avaliação institucional formal, a proposta é 

primeiro de realização dos planejamentos pedagógicos da comunidade escolar / Dia 

letivo temático, além de outros 2 encontros (ao final de cada semestre letivo) onde todos 

os envolvidos com a comunidade escolar refletem e analisam os sucessos e desafios 

dessa proposta pedagógica, discutindo e sugerindo mudanças numa busca constante 

pela oferta de um ensino de qualidade. E o formato ou registro pode ser bem 

diversificado, avaliação escrita, questionários, avaliação oral, desenhos, textos coletivos, 

dentre outras possibilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Referências 

http://www.saosebastiao.df.gov.br/sobre-a-secretaria/conheca-nome-ra-ra-xix.html 
acesso em 22 de abril de 2014. 
 
Alimentação na Educação Infantil. Mais do que cuidar, educar, brincar e interagir. 
Secretaria de Educação do Distrito Federal. Brasília. 2017. 
 
Conselho Escolar: estratégia de gestão democrática. MEC. Texto extraído do Caderno: 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Secretaria da Educação Básica. Conselhos 
Escolares: uma estratégia de gestão democrática da escola pública. Brasília : DF, 2004. 
p. 23-27. 
 
Cruz, Silvia Helena Vieira. A criança fala. A escuta de crianças em pesquisas. Editora 
Cortez. 2008. 
 
Educação Infantil. Currículo em Movimento da educação Básica. Secretaria de 
Educação do Distrito Federal. GDF. Brasília. 2014. 
 
Educação Infantil. Currículo em Movimento da educação Básica. Secretaria de 
Educação do Distrito Federal. GDF. Brasília. 2018. 
 
Guia da III Plenarinha – Modulo 1 – Secretaria de Educação do Distrito Federal. GDF. 
Brasília. 2015. 
 
Guia da IV Plenarinha – A cidade (e o campo) que as crianças querem – Secretaria de 
Educação do Distrito Federal. GDF. Brasília. 2016.  
 
Guia da V Plenarinha – “A criança na natureza por um crescimento sustentável” – 
Secretaria de Educação do Distrito Federal. GDF. Brasília. 2017.  
 
Guia da VI Plenarinha – Universo do Brincar – Secretaria de Educação do Distrito 
Federal. GDF. Brasília. 2018.  
 
Guia da VII Planarinha – Brincando e Encantando com histórias – Secretaria de 
Educação do Distrito Federal. 2019. 
 
Projeto Educação com Movimento. Educação física na educação infantil e anos iniciais 
do ensino fundamentos. Secretaria de Educação do Distrito Federal. GDF. Brasília. 
2016. 
 
Pressupostos teóricos. Currículo em Movimento da educação Básica. Secretaria de 
Educação do Distrito Federal. GDF. Brasília. 2014. 
 
Referencial Curricular Nacional para a educação infantil. MEC. Ministério da Educação e 
do Desporto, Secretaria de Educação. Fundamental. — Brasília: MEC/SEF, 1998. 

 


