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1. APRESENTAÇÃO 

 

O Projeto Político Pedagógico do Centro de Educação Infantil 01 de 

Sobradinho retrata de forma objetiva como é o trabalho nesta unidade de 

ensino. Demonstra como é a gestão pedagógica, administrativa e financeira, 

qual a fundamentação teórica seguida pelos educadores, enfim como funciona 

o CEI 01 no dia a dia. É um documento público que tem como objetivo dar 

transparência sobre o que é realizado na escola a fim de publicizar nossas 

ações. Este é nosso maior referencial de avaliação, reformulação, organização 

e reorganização do trabalho. Foi construído coletivamente por todos e todas 

que integram a escola. A cada ano é revisto e aprimorado sendo com o objetivo 

de oferecer uma educação pública de qualidade aos estudantes e suas 

famílias. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, 

Resolução CNE/CEB nº 5/2009)27, em seu Artigo 4º, definem a criança como 

sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 

constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 

2009).  

Nesta, cada criança é protagonista do processo de aprendizagem. Na nossa 

concepção elas são seres que trazem consigo inúmeros saberes e que ao 

encontrarem com seus pares compartilham experiências com a mediação das 

professoras. 

A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação básica, reconhecida 

pela Constituição de 1988. É reconhecida como alicerce de fundamental 

importância no processo educativo na formação e desenvolvimento do cidadão. 

    Sabemos que a Educação Infantil é uma etapa muito importante no processo 

educativo, tendo uma trajetória no Brasil de mais de cem anos. Seu 

crescimento alcançou maior significação apenas nas últimas décadas, não 

sendo obrigatória, mas um direito a que o estado tem obrigação de atender.  

     Diante desta magnitude e conscientes do grande compromisso com esses 

futuros cidadãos, procuramos cumprir nossa missão, proporcionando 

condições adequadas para o desenvolvimento da criança nos aspectos: físico, 
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emocional e social da criança, promovendo a ampliação de suas experiências e 

conhecimentos, estimulando o interesse pelo processo de transformação da 

natureza pelos animais e pela conservação e valorização do meio ambiente. 

Incentivamos a convivência em sociedade dando-lhe conhecimento do mundo, 

construindo sua identidade e autonomia. 

O CEI 01 atende unicamente a etapa da Educação Infantil, 1º e 2º 

período. A proposta pedagógica encontra-se em sintonia com a LDB de 1996 

que afirma: A Educação Infantil tem como objetivo o desenvolvimento integral 

da criança em todos os seus aspectos complementando a ação da família e da 

comunidade, juntamente com o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (RECNEI) e o Currículo em Movimento da Educação 

Básica/Educação Infantil/SEE-DF, contando com a participação de todos os 

segmentos da comunidade escolar, sendo elaborado num trabalho conjunto e 

integrado onde já no início do ano, na semana pedagógica, com todos os 

professores, coordenação e direção, foram traçados as metas, as ações e os 

projetos a serem desenvolvidos neste ano de 2018. É nessa proposta 

pedagógica que vemos a oportunidade de documentar o espelho do trabalho 

apresentado em nossa escola. 
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2. HISTÓRICO  

 

2.1 CONSTITUIÇÃO HISTÓRICA 

 

O Centro de Educação Infantil 01 de Sobradinho, antigo Jardim de 

Infância 01 de Sobradinho foi conhecido primeiramente como Jardim de 

Infância João Arbex, através de convênio entre a antiga Fundação Educacional 

do Distrito Federal - FEDF e a Loja Maçônica Fraternidade e Justiça II. A 

escola iniciou suas atividades em 31 de maio de 1971, sob a direção da 

professora Maria Celina Guimarães Batista.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A escola foi criada com a denominação Jardim de Infância na cidade 

Satélite de Sobradinho. A alteração da denominação para Jardim de Infância 

01 somente ocorreu em 21/10/1976. 

 Não foram encontradas informações precisas sobre a transferência da 

escola para o atual prédio, hoje localizado na Quadra 02 de Sobradinho, onde 

funcionava na época a Escola Classe 06, extinta.  

Após anos de funcionamento e necessitando de reforma, a escola 

transfere-se provisoriamente para a escola Luiz Márcio, enquanto a reforma se 

concretizava. Foi reformada e ampliada e entregue à comunidade em abril de 

1997, com a presença do Secretário de Educação Antônio Ibañes Ruiz. 
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A população de Sobradinho e condomínios cresceu muito nos últimos 

anos e a procura por vaga nesta escola foi aumentando a cada ano, chegando 

a uma lista de espera de mais de 200 estudantes. 

Devido a essa grande procura e para atender a um número maior de 

estudantes, foi criado no início de 2008, o Anexo do Jardim 01. Esta extensão 

funcionou inicialmente nas dependências do CEM 01, em um espaço 

improvisado, que foi adaptado para a Educação Infantil. 

 No início de 2009 o então Anexo mudou-se para a antiga sede da DRE 

de Sobradinho, continuando sob a direção desta escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finalmente, em 28 de julho de 2009, conforme a Portaria 285, publicada 

no DODF 145 de 29/04/2009, foi criado o Centro Educação Infantil 04 de 

Sobradinho, desmembrando o Anexo e criando uma nova unidade de ensino. 

  

 

 

 

 

 

 

3 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
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2.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA  

 

O Centro de Educação Infantil 01 de Sobradinho dispõe em sua estrutura 

física de um prédio contendo:  

• 07 salas de aula;  

• 01 sala de coordenação com mecanografia; 

• 03 banheiros infantis (masculino, feminino e deficiente);  

• 01 cantina;  

• 04 depósitos (de material escolar, de material de limpeza, de merenda 

escolar e de materiais de reparo); 

• 01 pátio coberto; 

• 01 pátio coberto pintado “Reino dos Brinquedos” com jogos pedagógicos:  

• 01 sala para secretaria e supervisão administrativa; 

• 01 sala para direção e vice-direção; 

• 01 parque infantil de areia - reformado com recursos da APM; 

• 01 casinha de bonecas – construída dentro do parque infantil; 

• 01 piscina pequena – com a capacidade de aproximadamente 3.520 litros; 

• 01 piscina grande - com a capacidade de aproximadamente 11.000 litros; 

• 01 parquinho na área da piscina; 

• 01 sala de recursos; 

• 01 sala SOE (Serviço de Orientação Educacional) e EEAA (Equipe 

Especializada de Apoio a Aprendizagem); 

• Laboratório de Informática Educativa (Desativado atualmente por 

inexistência de profissional habilitado); 
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  FORMAÇÃO DE TURMAS 

 

Neste ano de 2019 o CEI 01 de Sobradinho, atende 14 turmas de 

Educação Infantil totalizando 247 estudantes, matriculados nos turnos Matutino 

e Vespertino. 

As turmas formadas para este ano letivo ficaram assim distribuídas: 

TURNO MATUTINO 

1º Período “A” – 15 estudantes Professora Érika Dunguel P. Santos 

1º Período “B” – 24 estudantes Professora Lourdes Maria de A. Costa 

1º Período “C” – 24 estudantes Professora Christiane T. R. Costa 

2º Período “A” – 15 estudantes Professora Berenice Caetano da Silva 

2º Período “B” – 18 estudantes Professora Cleide Helena B. dos Santos 

2º Período “C” – 22 estudantes Professora Juliana G. Dias da Costa 

CE “A” – 02 estudantes Professora Marta A. de Carvalho Viera 

TURNO VESPERTINO 

1º Período “D” – 15 estudantes Professora Francisca de Fátima N. R. 

1º Período “E” – 24 estudantes Professora Ivanara Perez A. dos Santos 

1º Período “F” – 20 estudantes Professora Adriana Alves C. Cipriano 

2º Período “D” – 22 estudantes Professora Debora Martins Assunção 

2º Período “E” – 24 estudantes Professora Bruna Evelin S. Filgueiras 

2º Período “F” – 24 estudantes Professora Ana Cristina da S. Ferreira 

CE B” – 02 estudantes Professora Mariana Alves D. Araújo 
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2.3 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

Quadra 02 Rua 01- Área Especial s/nº  

Telefone: 3901-4115 (telefax) e 3901-3783 

e-mail: cei01sobradinho@gmail.com 

Data de Fundação da Unidade de Ensino: 21/10/1976 

Ato de Credenciamento: Portaria 03 de 12/01/2004-SEE/DF 

Turno de Funcionamento: Diurno  

Etapas de ensino ofertadas: Educação Infantil – 1º e 2º Períodos 

Faixa etária: crianças de 03 a 05 anos.  

DIRETORA: Profª Rejane Aparecida de Sousa Marcial 

VICE-DIRETORA: Renata Aparecida de Oliveira Santos 

SUPERVISORA PEDAGÓGICA: Karana Martins Machado Albernaz 

COORDENADORA PEDAGÓGICA: Vilma Berbert Coura Miranda 

SECRETÁRIO ESCOLAR: Silvana Oliveira Brito 

SALA DE RECURSOS: Profª Marta Alves de C.Vieira Alves 

ORIENTADORA EDUCACIONAL: Amélia Teixeira F. Mendes 

PEDAGOGA: Fernanda Amaral Almeida Justino 

PSICÓLOGA: Sissa de Assis 

PROFESSORAS READAPTADAS/LTS/LICENÇA GESTANTE: 

✓ Maria Imaculada Alves Lima 

✓ Valéria Cristina Braga 

APOIO A DIREÇÃO (serviço de mecanografia, apoio à direção): Marlene 

Ribeiro de Andrade 

MONITORA: Isis Braga Santana  

MONITORES - PROJETO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO 

- Camila Gralha Ferreira 

- Delma Andrade Rehem 

- Djanira Aragão Castro de Souza 

- Iracê Barbosa Lima da Mata 

- Luíza Anézia Camelo Araújo 

- Mariza Moura dos Santos Marques 

- Marli Nunes Da Silva 

mailto:cei01sobradinho@gmail.com
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- Natália da Silva Dantas 

- Thais Sthefani Monsueth da Silva 

- Waldilene Santos do Nascimento 

PORTARIA: 

✓ Maria Ribeiro de França Rios 

✓ Marlene Soares da Rocha 

✓ Maristela Sheila Moreira 

✓ Marlene Tavares da Costa 

COZINHA: 

✓ Luciana Viana Silva – Gerência de Serviços Terceirizados LTDA 

VIGILÂNCIA: 

✓ Rubens José de Oliveira 

✓ Argemiro Januário de Souto 

✓ Joelson Henrique Cares 

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (firma Juiz de Fora): 

✓ Eudenice de Fátima Costa 

✓ Maria da Conceição Costa 

✓ Maria do Socorro Ferreira de Oliveira 

✓ Meire Rose Paraguassu 

✓ Marcia de Abreu Lima 

✓ Paulo Roberto de Araújo 

✓ Tereza Gonçalves da Costa3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE  

 

3.1 CARACTERÍSTICAS SOCIAIS, ECONÔMICAS E CULTURAIS 

DA COMUNIDADE (QUESTIONÁRIO SÓCIO ECONÔMICO 2019). 

 

Para uma compreensão melhor do contexto sócioeconômico e cultural 

peculiar da nossa clientela, e para a construção do diagnóstico inicial das 

turmas elaborado pelas professoras, a escola anualmente levanta informações 

sobre a realidade das famílias e das crianças, enviando para cada casa um 

QUESTIONÁRIO SÓCIO, ECONÔMICO E CULTURAL, que posteriormente é 

tabulado nos dando um retrato do perfil das famílias da nossa comunidade, 

especificamente de nossos estudantes.  
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Os dados coletados nestes questionários são fonte de informação 

específica sobre a criança e para levantamento de informações referentes ao 

planejamento pedagógico. 

Apresentaremos a seguir os resultados com base nas informações 

coletadas no ano letivo de 2019. 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE AS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES DO CEI 01 DE 

SOBRADINHO - TABULAÇÃO DE DADOS 2019 

 

BASE ESTATÍSTICA: Tabulação dos dados coletados nos Questionários 

Sócioeconômico e Cultural de 2019, respondidos pelas famílias. 

TOTAL GERAL DE ESTUDANTES: 247 

TOTAL DE ESTUDANTES QUE ENTREGARAM O QUESTIONÁRIO 

RESPONDIDO: 220 – (90%). 
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4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA – CEI 01  

De acordo com o Currículo em Movimento do DF os eixos integradores 

da Educação são Brincar e Cuidar, Aprender e Interagir. A função social da 

escola está intimamente ligada a estes eixos. 

Consciente que a Educação Infantil traduz um dos primeiros espaços 

sociais da criança, transpondo o limiar da família, primamos pela busca de 

novos horizontes, que permitam que os estudantes desvendem com 

criatividade os campos de experiências propostos no currículo. 

A parceria entre a escola e as famílias também é muito valorizada na 

nossa UE (Unidade Escolar), pois acreditamos que o processo de 

aprendizagem acontece com o compartilhamento de vivências sócio cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• UM ESPAÇO PARA APRENDER A LER E ESCREVER? 

 

A Educação Infantil, segundo o artigo 29 da Lei de Diretrizes e Base da 

Educação – LDB, tem como finalidade “o desenvolvimento integral da criança 

de 0 a 5 anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

completando ação da família e da comunidade” (Currículo em Movimento da 

Educação Infantil p. 17). 

Os desafios do mundo globalizado pressionam a forma de se educar. 

Muitas crianças chegam na educação infantil com muitos conhecimentos e 

requerem da escola mais e mais informações.  



 

 19  

O ambiente da escola é sempre muito rico em estímulos visuais, 

contendo textos, palavras, enfim estímulos e incentivos para o alcance do 

letramento. 

No caso específico do CEI 01 são atendidas crianças de 4 e 5 anos e 

turmas de 1º e 2º período, nos turnos vespertino e matutino. 

Sem dúvida a leitura e a escrita estão presentes no universo da 

educação infantil. Os campos de experiências indicados no Currículo em 

Movimento são explorados de maneira lúdica com utilização de livros de 

literatura, contação de histórias, apresentações musicais, circuitos 

psicomotores e vários projetos pedagógicos que colocam as crianças com 

centro de seu processo de aprendizagem. O objetivo principal desta etapa da 

educação infantil não é levar a criança a ler e escrever e sim desenvolver com 

ela uma série de atividades planejadas coletivamente que as leve a interessar 

e descobrir um universo sem limites de experiências pedagógicas. Na 

educação infantil cujo o objetivo não consiste em ensinar a escrever 

convencionalmente, a criança utiliza sua produção gráfica, o desenho, a fim de 

se comunicar. O propósito de comunicação faz do desenho um alicerce 

importante para a apropriação da língua escrita pela criança. Todavia, outras 

formas de expressão aliada ao desenho, são contempladas no planejamento 

da escola: música, brincadeira, dança, teatro e outras. (Currículo em 

Movimento, 16.4 - Escuta, fala, pensamento e imaginação.) 

 

• UM ESPAÇO PARA DEIXAR OS FILHOS ENQUANTO OS PAIS 

TRABALHAM? 

De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF/88): tanto é direito 

subjetivo das crianças com idade de 0 a 5 anos (artigo .208, IV), como é direito 

dos trabalhadores urbanos e rurais em relação a seus filhos e dependentes. 

(art. 7º, XXV). Ou seja, a Educação Infantil ilustra exemplarmente a 

indivisibilidade e a dependência recíproca que caracterizam os direitos 

humanos à educação e ao trabalho. No Currículo em movimento da Educação 

Básica houve grande progresso ao se aliar a função de atendimento das 

crianças de 0 a 5 anos à educação, pois em décadas anteriores ficava sob a 

responsabilidade da assistência social, e sobressaía a função de guarda e do 

direito dos responsáveis ao trabalho. 
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4.1 - UMA INSTITUIÇÃO PARA EDUCAR E CUIDAR, BRINCAR E 

INTERAGIR? 

 

• EDUCAR E CUIDAR 

Para uma melhor compreensão desses termos recorremos ao Currículo 

em Movimento da Educação Infantil que menciona: “Desse modo, unir os dois 

termos – educar e cuidar – mostrou-se uma necessidade histórica, visto que a 

Educação Infantil foi por muito tempo responsabilidade da assistência social. 

Somente a partir da Constituição Federal de 1988, (re)afirmou-se o caráter 

educativo das instituições de Educação Infantil”.  

Por um lado, a associação foi fundamental para enfatizar que o ato de 

cuidar vai além da atenção aos aspectos físicos, e educar é muito mais do que 

garantir à criança acesso a certos conhecimentos. 

Diante do cenário, a reflexão que se segue aponta um caminho 

interessante e que se abre a nossa frente para o aprofundamento da questão: 

Alguns autores sugerem que, talvez, o uso da expressão ‘cuidados 

educacionais’ ponha em melhor foco o entendimento da indissociabilidade 

dessas dimensões, tendo em mente a necessidade de propor o debate de 

forma sistemática e participativa para toda a rede. 

Efetivamente, o que significa a concepção de cuidar, desvinculada do 

educar? É certo que engloba o atendimento às necessidades em relação ao 

sono, fome, sede, higiene, dor, controle esfincteriano, acolhida e adaptações, 

garantia de segurança. E abrange o estímulo à curiosidade e expressividade 

infantis, à mediação de aprendizagens, à recepção das demandas das famílias. 

Já o cuidado é uma postura ética de quem educa. 

 

• BRINCAR E INTERAGIR 

A Educação Infantil, participante no processo de formação humana dos 

pequenos, pressupõe a presença de adultos que, por meio de suas relações 

cotidianas com os bebês e as crianças pequenas, intervêm para promover as 

aprendizagens e desenvolver hábitos e atitudes. 

As aprendizagens exigem interação entre as pessoas. Na primeira 

infância, as interações são muito importantes, tendo em vista que, por meio 
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delas, a criança irá interagir tanto com outras crianças, quanto com os adultos, 

o que contribuirá efetivamente para seu desenvolvimento. Afinal, como 

podemos definir as interações? 

Interações são ações sociais, mutuamente orientadas, entre duas ou 

mais pessoas, que podem motivar modificações no comportamento dos 

envolvidos, como resultado do contato e da comunicação que se estabelece 

entre eles. Ressalte-se que as interações se estabelecem entre as pessoas 

desde o nascimento, a exemplo do que ocorre quando a mãe busca obter a 

atenção do bebê por meio de sorrisos, de voz e de apresentação de objetos, 

entre outros. Envolvem comunicação gestual, corporal e verbal e podem ser 

harmoniosas ou antagônicas, imitativas ou de oposição às ações do parceiro. 

Em suma, as interações, no espaço escolar, constituem-se como 

possibilidades de ouvir o outro, conversar e trocar experiências, aprender junto. 

A maneira como as interações acontecem no âmbito da instituição influencia na 

qualidade do processo de aprendizagens e desenvolvimento. À vista disto, o 

coletivo, a troca de experiência, a relação com objetos, pessoas e os 

elementos sociais e culturais contribuem decisivamente para a construção de 

vínculos com o outro e com o conhecimento. 

Nas interações se estabelece uma educação cuidadosa, a afetividade 

tem papel importante por ser vital ao ser humano. Infere-se que a afetividade é 

um estado psicológico que permite ao ser humano manifestar sentimentos e 

emoções, acompanhados da impressão de dor ou prazer, de satisfação ou 

insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou tristeza.  

Brincar é condição de aprendizagem e, por desdobramento, de 

socialização. E, para as crianças, brincar é coisa muito séria, é uma das 

atividades principais. Enfatize-se que essa atividade não é a que ocupa mais 

tempo da criança, mas aquela que contribui de modo mais decisivo no 

processo de desenvolvimento infantil. 

Segundo Vygotsky (2008), a brincadeira cria a chamada zona de 

desenvolvimento eminente, impulsionando a criança para além do estágio de 

desenvolvimento que ela já atingiu. Ao brincar, a criança se apresenta além do 

esperado para sua idade e mais além de seu comportamento habitual. Para o 

autor, o brincar também libera a criança das limitações do mundo real, 

permitindo que ela crie situações imaginárias. Ao mesmo tempo é uma ação 
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simbólica essencialmente social, que depende das expectativas e convenções 

presentes na cultura. Quando duas crianças brincam de ser um bebê e uma 

mãe, por exemplo, fazem uso da imaginação, mas, ao mesmo tempo, não 

podem se comportar de qualquer forma; devem, sim, obedecer às regras do 

comportamento esperado para um bebê e uma mãe, dentro de sua cultura. 

Caso não o façam, correm o risco de não serem compreendidas pelo 

companheiro de brincadeira. 

Contudo, ninguém nasce sabendo brincar. Aprende-se pelas interações 

com outras crianças e com adultos, pelo contato com objetos e materiais, pela 

observação de outrem, pela reprodução e recriação de brincadeiras, pelas 

oportunidades ofertadas para isto. 

É ponto pacífico, portanto, que a brincadeira é a atividade principal que 

permite e promove o desenvolvimento motor, cognitivo, moral e emocional da 

criança. Isto não significa crianças no parque todos os dias sem supervisão e 

orientação de adultos ou crianças em cantos manipulando brinquedos, 

solitariamente. A criança, em todos os espaços e tempos da instituição 

educacional, é o centro do planejamento curricular. 

Priorizamos a aprendizagem aliada ao prazer de descobrir onde o lúdico 

e o cognitivo se unem para efetivar a construção do conhecimento. Utilizando o 

brincar como instrumento importante para o desenvolvimento físico e 

emocional de nossas crianças, proporcionando também a humanização nas 

relações sociais, num ambiente rico e prazeroso. 

Propiciamos um ambiente de valorização do outro onde a criança é 

respeitada e aprende a respeitar o outro principalmente nas diferenças. Dessa 

forma, também trabalhamos a inclusão de crianças especiais. 

Cabe à escola formar cidadãos críticos, reflexivos, autônomos, 

conscientes de seus direitos e deveres, capazes de compreender a realidade 

em que vivem preparados para participar da vida econômica, social e política 

do país e aptos a contribuir para a construção de uma sociedade mais justa.  

 A função básica da escola é garantir a aprendizagem de conhecimentos, 

habilidades e valores necessários à socialização do indivíduo. Estas 

aprendizagens devem constituir-se em instrumentos para que o aluno 

compreenda melhor a realidade que o cerca, favorecendo sua participação em 

relações sociais cada vez mais amplas, possibilitando a leitura e interpretação 
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das mensagens e informações que hoje são amplamente veiculadas, 

preparando-o para a inserção no mundo do trabalho e para a intervenção 

crítica e consciente na vida pública.  

 A escola, portanto, tem o compromisso social de ir além da simples 

transmissão do conhecimento sistematizado, preocupando-se em dotar o aluno 

da capacidade de buscar informações segundo as exigências de seu campo 

profissional ou de acordo com as necessidades de desenvolvimento individual 

e social.  

 Precisamos preparar nossos estudantes para uma aprendizagem 

permanente, que tenha continuidade mesmo após o término de sua vida 

escolar. Isto significa que em sala de aula devemos estar preocupados em 

desenvolver determinadas habilidades intelectuais sem as quais o aluno nunca 

será capaz de uma aprendizagem autônoma. É necessário a cada momento 

fazer o aluno pensar, refletir, analisar, sintetizar, criticar, criar, classificar, tirar 

conclusões, estabelecer relações, argumentar, avaliar, justificar, etc. 

  Para isto é preciso que os professores trabalhem com metodologias 

participativas, desafiadoras, problematizando os conteúdos e estimulando o 

aluno a pensar, a formular hipóteses, a descobrir, a falar, a questionar, a 

colocar suas opiniões, suas divergências e dúvidas, a trocar informações com o 

grupo de colegas, defendendo e argumentando seus pontos de vistas. Um 

aspecto importante a ser considerado no que se refere à formação da 

cidadania diz respeito à formação de determinados valores, atitudes e 

compromissos indispensáveis à vivência numa sociedade democrática, tais 

como solidariedade, cooperação, responsabilidade, respeito às diferenças 

culturais, étnicas e de sexo, repúdio a qualquer forma de discriminação e 

preconceito.  É função social da escola propiciar a formação destes valores. 

Entretanto, valores não podem ser ensinados, mas devem ser vivenciados. É 

preciso que a escola e o próprio professor deem testemunho daqueles valores 

que direcionam sua ação, fazendo da escola um ambiente de vivência de 

valores democráticos.  

A função social se amplia a fim de converter-se em centro privilegiado de 

educação, cidadania e cultura. A escola, enquanto instituição ética e 

socializadora consiste num dos principais meios para a formação crítica e 

cidadã. E para o exercício dessa incumbência, a escola precisa assegurar a 
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realização de atividades que possuem relação com todos os aspectos que 

envolvem a tarefa maior da escola: a qualidade em educação. Tendo como 

objetivo o processo de ensino e aprendizagem e a realização de atividades que 

não possuem uma relação direta com o processo educativo, mas concorrem 

para torná-lo efetivo, propiciando as condições básicas para que ele se realize, 

assim podemos citar algumas: 

• Possuir autonomia, definindo e construindo seu próprio caminho pedagógico; 

• Oferecer instrumentos de compreensão da realidade local, onde a escola 

considere a realidade na qual está inserida, promovendo a identidade 

cultural do aluno; 

• Propor planejamento adequado com ações articuladas aos objetivos, assim 

como programas de avaliação de desempenho; 

• Possuir um currículo contextualizado, que seja organizado e que assegure 

as aprendizagens fundamentais estabelecidas para o país, mas que se 

identifique com o contexto local; 

• Promover a inclusão e a participação dos educandos em relações sociais 

diversificadas e cada vez mais amplas; 

• Estimular o exercício da cidadania; 

• Criar a ação educativa partilhada com a comunidade local, ultrapassando os 

muros da escola; 

• Incentivar o professor a assumir sua condição de pesquisador, dentre tantas 

outras. 

A escola que queremos é aquela que coloca a criança como protagonista de 

sua aprendizagem. Uma escola onde as professoras contribuem para a 

construção do conhecimento, mas não os trazem prontos e apenas os 

repassam, mas possibilitam que os estudantes sejam pessoas fundamentais 

para a elaboração das aprendizagens. A escola que queremos é diferente de 

uma escola onde o principal é o repasse de conteúdos. Na nossa escola 

seguimos o Currículo em Movimento do DF, onde estão campos diversos de 

experiências e as crianças são levadas a pensar, criticar, apreciar, interagir e 

conviver com inúmeras práticas pedagógicas que fundamentarão seu processo 

de conhecimento de mundo. 
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5. PRINCÍPIOS 

 

5.1- PRINCÍPIOS ÉTICOS 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, dispostas na 

Resolução 01/99 de 07/04/1999 mencionam que os princípios éticos estão 

relacionados com a autonomia, responsabilidade, solidariedade e o bem 

comum. 

De acordo com o Currículo em Movimento da Educação Básica do DF, os 

princípios éticos referem-se à valorização da autonomia, da responsabilidade, 

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

diferentes culturas, identidades e singularidades.  

A instituição de educação infantil é habitada por um grupo de adultos e por 

um grupo de crianças. É, portanto, um espaço coletivo de convivência, onde 

acontecem interações entre as crianças e adultos. Essas interações devem ser 

formadoras, no sentido de que devem ser baseadas nos valores sociais que 

fundamentam a proposta pedagógica. A cidadania, a cooperação, o respeito às 

diferenças e o cuidado com o outro são aprendidos na vida cotidiana. Por isso 

o papel dos educadores e das famílias é muito importante. Não podemos 

esperar que as crianças desenvolvam atitudes éticas se os adultos não as 

demonstram em sua forma de atuar na escola, com as crianças, com os 

colegas e com as famílias. 

O CEI 01 considera essencial trabalhar com as crianças sob a ótica da 

ética, não de forma estanque no momento do projeto de valores específicos 

que a escola desenvolve, mas têm-se como estratégia pedagógica prioritária 

que todos os momentos do cotidiano escolar devam ser propícios para abordar 

e refletir com as crianças sobre seus direitos e deveres. E assim procuramos 

atuar, confiantes que nessa faixa etária muito se pode fazer para fortalecer as 

interações humanas positivas e enriquecedoras.  

O trabalho educativo organiza-se e estrutura-se de modo a assegurar às 

crianças a manifestação de seus interesses, desejos e curiosidades, a 

valorização de suas produções, o apoio à conquista da autonomia na escolha 

de brincadeiras e de atividades, de modo a viabilizar: 
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- a ampliação das possibilidades de aprendizado e de compreensão de 

mundo e de si próprio; 

- construção de atitudes de respeito e solidariedade, fortalecendo a 

autoestima e os vínculos afetivos; 

- combate ao preconceito, discriminações negativas e bullying; 

- conquista da independência, inclusive nos cuidados pessoais diários; 

- aprendizado sobre o valor de cada pessoa e dos diferentes grupos 

culturais; 

- aquisição de valores, como os da inviolabilidade da vida humana, a 

liberdade e a integridade individuais, a igualdade de direitos de todas as 

pessoas, a igualdade entre homens e mulheres, assim como a solidariedade a 

grupos vulneráveis política e economicamente.; 

- respeito à diversidade religiosa e cultural e combate a toda forma de 

racismo, machismo, sexismo e homofobia; 

- respeito a todas as formas de vida, o cuidado de seres vivos e a 

preservação dos recursos naturais; 

- cuidado com os bens materiais e patrimônio histórico-cultural. 

 

5.2 - PRINCÍPIOS POLÍTICOS  

O Currículo em Movimento da Educação Básica do DF, diz que esses 

princípios referem-se à garantia dos direitos de cidadania, o exercício da 

criticidade e do respeito à democracia. A criança, produtora e consumidora de 

cultura, é participante da vida social, modifica e é modificada pelas interações 

que estabelece com o outro, com a cultura e com o ambiente, por meio das 

múltiplas linguagens. Dessa forma, a instituição deve proporcionar-lhe: 

- formação participativa e crítica; 

- contextos que lhe permitam expressar sentimentos, ideias, 

questionamentos; 

- situações em que aprenda a opinar e considerar os sentimentos e a 

opinião dos outros sobre um acontecimento, uma reação afetiva, uma ideia, um 

conflito; 

- experiências bem sucedidas de aprendizagens e oportunidades para o 

alcance de aquisições afetivas e cognitivas; 
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- ampliação das possibilidades de cuidar e ser cuidada, de se expressar, 

comunicar e criar, de organizar pensamentos e ideias, de conviver, brincar e 

trabalha em grupo, de ter iniciativa e buscar soluções para os problemas e 

conflitos que se apresentam às mais diferentes idades. 

 

5.3 - PRINCÍPIOS ESTÉTICOS  

Abordando ainda as Diretrizes Curriculares Nacionais, temos os princípios 

estéticos voltados para a sensibilidade, criatividade, ludicidade, diversidades 

artísticas e culturais, habilidades essas altamente valorizadas na educação 

infantil. Sabe-se que as crianças expressam-se por meio de diferentes 

linguagens plásticas, simbólicas, musicais e corporais. Muitas oportunidades 

são oferecidas às crianças para vivenciar os aspectos estéticos na infância: 

brincadeiras com sons, ritmos, e melodias com a voz, construção com as 

próprias crianças de instrumentos musicais e descoberta de outros objetos 

sonoros. As professoras possibilitam que as crianças ouçam e cantem 

diferentes tipos de músicas. Incentivam que produzam pinturas, desenhos, 

esculturas, com materiais diversos e adequados à faixa etária. Várias 

brincadeiras são exploradas, juntamente com gestos, canções, recitações, 

poemas, parlendas. O universo de exploração estética é muito rico. O incentivo 

à exploração do meio ambiente e do espaço que cerca a criança é outra forma 

de tratar o tema. Outros projetos da escola, também são oportunidades de 

vivenciar esses princípios.  

Acreditamos que as crianças tendo experiências agradáveis, variadas e 

estimulantes desenvolverão habilidades relevantes para sua compreensão do 

mundo.   

De acordo com o Currículo em Movimento da Educação Básica do DF, 

esses princípios referem-se ainda à valorização da sensibilidade, da 

criatividade, da ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas e 

culturais. 

O envolvimento da criança com as manifestações artísticas oportuniza o 

desenvolvimento da imaginação, de habilidades criativas, da curiosidade e da 

capacidade de expressão nas múltiplas linguagens (gestual, corporal, plástica, 

verbal, musical, escrita e midiática, entre outras), a partir de estímulos 
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sensoriais e pela leitura e releitura, criação e recriação, apropriando-se de 

muitos saberes. Para isso, é necessário que haja: 

- valorização do ato criador das crianças, garantindo-lhes a participação em 

experiências diversificadas; 

- organização de um cotidiano de situações agradáveis, estimulantes, que 

desafiem o que sabem sem ameaçar sua autoestima nem promover 

competitividade; 

- possibilidade de apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que 

circulam em nossa sociedade, selecionados pelo seu valor formativo em 

relação aos objetivos definidos pelo projeto político-pedagógico em 

desenvolvimento; 

- oportunidade de apreciação de suas próprias produções e a exposição a 

adultos e outras crianças. 

O referido currículo ainda ressalta que esses princípios também devem 

guiar as relações dos adultos (profissionais e famílias) para que lhes sejam 

dados suportes na consolidação da educação infantil. 

 

5.4 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

O CEI 01 tem feito várias reflexões sobre o processo de inclusão, 

principalmente no estudo do Currículo de Educação Infantil e se preocupa 

quanto às perdas que as escolas inclusivas sofrem com a diminuição do 

número de estudantes devido à necessidade de reduções de turmas para 

melhor atender os estudantes especiais. As escolas inclusivas são 

penalizadas, pois quanto mais estudantes especiais recebem, menos recursos 

financeiros e humanos lhe são enviados, contradizendo a lógica do 

atendimento de qualidade. 

Ressalta-se ainda que, temos muitos desafios para alcançar um 

processo inclusivo mais próximo do que preconizam os marcos internacionais 

da inclusão, como a Declaração de Salamanca.  

A Declaração de Salamanca (Salamanca - 1994) é uma resolução 

das Nações Unidas que trata dos princípios, política e prática em educação 

especial. Adotada em Assembleia Geral, apresenta os Procedimentos-Padrões 

das Nações Unidas para a equalização de oportunidades para pessoas com 
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deficiência. É considerada mundialmente um dos mais importantes documentos 

que visam a inclusão social, juntamente com a Convenção sobre os direitos da 

criança e da declaração mundial sobre educação para todos. Faz parte da 

tendência mundial que vem consolidando a educação inclusiva. 

A sua origem é atribuída aos movimentos em favor dos direitos 

humanos e contra instituições segregacionistas, movimentos iniciados a partir 

das décadas de 1960 e 1970. 

Como exposto por Fávero; Ferreira; Ireland; Barreiros (2009): 

A Declaração de Salamanca, além de considerar as crianças com 

deficiência e as superdotadas, já ampliava a concepção de 

necessidades especiais para englobar também as crianças que vivem 

nas ruas e que trabalham, as crianças de populações distantes ou 

nômades, as crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e 

as crianças de outros grupos ou zonas desfavorecidos ou 

marginalizados (FÁVERO; FERREIRA; IRELAND; BARREIROS, 

2009). 

 Além dos marcos internacionais, a inclusão tem previsão legal na 

Constituição Federal – 1988, na Lei de Diretrizes e Base da Educação e em 

diversas regulamentações propostas pelo Ministério da Educação. 

A escola atende nos períodos matutino e vespertino turmas de Classes 

Pré Inclusiva – CPI (uma em cada turno), autorizada a atender duas crianças 

especiais em cada turma, diagnosticadas com autismo.  As atividades são 

devidamente adaptadas de acordo com o planejamento pedagógico e as 

possibilidades das crianças. 

Ressalta-se que o CEI 01 abriu a primeira CPI em 2012 permanecendo 

até este ano letivo com bons resultados pedagógicos. Há vários anos nossa 

escola vem trabalhando com a inclusão de crianças especiais.  

Em 2019 funcionam na escola 14 turmas, 6 de 1º período e 6 de 2º 

período e 2 Classes Pré Inclusivas.  Procuramos sempre integrar os estudantes 

especiais na rotina escolar e socializá-los com os colegas, professores e todos 

que atuam na escola, fazendo com que se sintam respeitados, valorizados e 

amados. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_humanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_humanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
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As professoras também proporcionam às crianças momentos de 

vivência em classe comum com o objetivo de possibilitar ampliação da 

socialização e participação de atividades pedagógicas de forma coletiva. 

Um dos grandes objetivos do trabalho com esses estudantes é reforçar a 

autonomia e criar oportunidades para que exercitem atividades de vida diária, 

valorizando a convivência com outras crianças na escola e fora dela também. 

Para auxiliar as professoras que atendem essas crianças especiais, 

contamos com uma monitora de Educação Especial, esta foi aprovada no 

último concurso para o cargo, e realiza um trabalho conjunto em sala de aula. 

Além desta, contamos com 10(dez) educadores, do Projeto Educador Social 

Voluntário e 1 monitor. 

A experiência como escola inclusiva ensina a investigar, pesquisar, 

estudar, buscar alternativas pedagógicas para atendimento às especificidades 

dos estudantes. Tem despertado para um novo olhar avaliativo voltado para as 

sutilezas no desenvolvimento das crianças, respeitando o tempo e espaços de 

aprendizagem de cada uma. A escola vai se tornando mais sensível em 

relação à inclusão, a socialização, aprendizagem, interação, desenvolvimento e 

o respeito às diferenças. A escola inclusiva tende a ser mais humanizada, 

criativa, comprometida à medida em que há co-responsabilização com o 

processo de aprendizagem e colaboração. Dentre conflitos de ideias e 

concepções pedagógicas o grupo da escola vai buscando rumos e se 

fortalecendo, superando conflitos. Acredita-se que as crianças deficientes se 

beneficiam com as demais da oportunidade de aprenderem conjuntamente, 

porém não cabe concluir que o processo de inclusão é simples e acontece sem 

obstáculos. Concluímos que os educadores que estão na escola, se preparam 

a cada instante para mediar no espaço escolar as mais diferentes situações de 

aprendizagem, pois a educação é dinâmica e se renova cotidianamente. 
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6. MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS 

APRENDIZAGENS 

 

6.1- MISSÃO 

 Propiciar um ambiente de valorização do outro onde a criança é 

respeitada e aprende a respeitar, principalmente no que se refere às diferenças 

de etnia, de gênero, de religião, das necessidades especiais e outras. Desta 

maneira, a escola utiliza-se de atividades lúdicas e planejadas no sentido de 

oferecer uma educação de qualidade à nossa Comunidade Escolar. 

 

6.2 – OBJETIVOS:   

- Educação 

- Ensino 

- Aprendizagens 

  
Assegurar à criança atividades curriculares estimuladoras 

proporcionando condições adequadas para promover o bem-estar e o 

desenvolvimento da criança, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual, 

moral e social, mediante a ampliação de suas experiências e o estímulo ao 

interesse pelo conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade, num 

ambiente humanizado e prazeroso. 

 

6.3 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Além do objetivo geral e dos previstos na LDB, nº 9394/96, temos ainda 

os seguintes objetivos específicos:  

Desenvolver as competências e habilidades contempladas no currículo da 

Educação Infantil utilizando o lúdico como condutor principal do nosso trabalho. 

✓ Oferecer uma prática educativa voltada para os valores éticos e morais, 

respeitando a diversidade cultural e desenvolvendo o senso crítico. 

✓ Oferecer oportunidades variadas para que a criança da Educação Infantil 

construa sua identidade, sua autonomia, amplie progressivamente os seus 

conhecimentos de mundo e esteja integrado e socializado na família, na escola 

e na sociedade. 
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✓ Garantir às crianças oportunidades de lidar, de forma sistematizada e 

estruturada, com as informações do meio, criando condições de construir 

conhecimentos e elaborar ideias transformadoras sobre o mundo. 

✓  Envolver a criança no processo educativo, por meio de brincadeiras e 

jogos, transformando a escola num ambiente lúdico, dinâmico, criativo e 

prazeroso, onde fantasia e realidade se misturam; e onde ela se sinta 

respeitada e feliz. 

✓ Gerir os recursos financeiros do programa de gestão compartilhada 

dentro dos princípios da ética e legalidade. 

✓ Buscar o fortalecimento do Conselho Escolar visando garantir uma 

gestão verdadeiramente compartilhada. 

✓ Assegurar a gestão democrática na Escola garantindo a participação 

efetiva de todos os segmentos da comunidade escolar. 

✓ Oportunizar a vivência com diferentes crianças para vencer 

preconceitos, respeitando as diferenças e incentivando a cooperação e a 

fraternidade. 

✓ Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-

se cada vez mais como integrante, dependente e agente transformador do 

meio ambiente, valorizando atitudes que contribuem para sua conservação. 

✓ Manter os valores de moral e civismo no ambiente escolar levando as 

crianças, desde cedo, ao respeito à Pátria e aos seus símbolos. 
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7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 

 

Toda a fundamentação teórica deste Projeto Político segue o disposto: 

Na Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Base da 

Educação, nos documentos de Educação Infantil do MEC no que se refere à 

Política de Inclusão, na Base Nacional Comum Curricular, no Currículo em 

Movimento do DF. 

No caso do CEI 01, nosso atendimento compreende os dois turnos, 

matutino e vespertino.  A seguir apresentamos o respaldo teórico que perpassa 

por toda a ação pedagógica da escola. 

 

7.1 - PEDAGOGIA HISTÓRICO CRÍTICA 

De acordo com a teoria crítica e pós-crítica, o conceito de currículo 

expressa ideias como conjunto de disciplinas/matérias, relação de atividades a 

serem desenvolvidas pela escola, resultados pretendidos de aprendizagem, 

relação de conteúdos claramente delimitados e separados entre si, com 

períodos de tempo rigidamente fixados e conteúdos selecionados para 

satisfazer alguns critérios avaliativos. Nessas representações, os programas 

escolares e o trabalho escolar como um todo são tratados sem amplitude, 

desprovidos de significados e as questões relacionadas à função social da 

escola são deixadas em plano secundário, transformando o currículo num 

objeto que esgota em si mesmo, como algo dado e não como um processo de 

construção social no qual se possa intervir. 

 O resgate desses conceitos se justifica pelo esforço da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) em conceber e implementar 

o currículo signatário da concepção de educação integral e de criar por meio da 

educação condições para que as crianças, jovens e adultos se humanizem, 

apropriando-se da cultura, produto do desenvolvimento histórico humano. A 

Secretaria propõe o currículo como um instrumento aberto em que os 

conhecimentos dialoguem entre si, estimulando a pesquisa, a inovação e a 

utilização de recursos e práticas pedagógicas mais criativas, flexíveis e 

humanizadas. A elaboração deste Currículo envolveu escolhas diversas, sendo 

a opção teórica fundante para a identificação do projeto de educação que se 

propõe, do cidadão que se pretende formar, da sociedade que se almeja 
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construir. Por que optar por teorias de currículo? Porque definem 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.  

Ao considerar a relevância da opção teórica, a SEEDF elaborou seu 

Currículo a partir de alguns pressupostos da Teoria Crítica ao questionar o que 

pode parecer natural na sociedade, como: desigualdades sociais, hegemonia 

do conhecimento científico em relação a outras formas de conhecimento, 

neutralidade do currículo e dos conhecimentos, busca de uma racionalidade 

emancipatória para fugir da racionalidade instrumental, procura de um 

compromisso ético que liga valores universais a processos de transformação 

social (PUCCI, 1995; SILVA, 2003).  

 Para promover as conexões entre currículo e multiculturalismo, sem 

desconsiderar as relações de poder que estão na base da produção das 

diferenças, alguns pressupostos da Teoria Pós-Crítica também fundamentam 

este documento. Ao abrir espaço não apenas para ensinar a tolerância e o 

respeito, mas, sobretudo, para provocar análises “[...] dos processos pelos 

quais as diferenças são produzidas através de relações de assimetria e 

desigualdade” (SILVA, 2003, p. 89), questionando permanentemente essas 

diferenças, são propostos como eixos transversais: educação para a 

diversidade, educação para a cidadania, educação para a sustentabilidade e 

educação para e em direitos humanos. 

 Na perspectiva da Teoria Crítica, são considerados na organização 

curricular conceitos, como: ideologia, reprodução cultural e social, poder, 

classe social, capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, 

emancipação e libertação, currículo oculto, resistência. A intenção é de que o 

Currículo se converta em possibilidade de emancipação pelo conhecimento, 

seja ideologicamente situado e considere as relações de poder existentes nos 

múltiplos espaços sociais e educacionais, especialmente nos espaços em que 

há interesses de classes. A discussão coletiva em torno do Currículo mostrou 

que este é realmente um campo de disputa, de relações de poder, de tensões 

e conflitos, de defesa de interesses diversos, às vezes antagônicos, 

descartando qualquer pretensão desta Secretaria em apresentar um currículo 

ideal, enquadrado perfeitamente numa única teoria e implementado 
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rigorosamente numa perspectiva científico-racional. Ao mesmo tempo, 

consideramos a necessidade pedagógica e política de definir referenciais 

curriculares comuns, diretrizes gerais para a Rede, tendo em vista que “[...] a 

não definição de pontos de chegada contribui para a manutenção de diferentes 

patamares de realização, e, portanto, manutenção das desigualdades” 

(SAVIANI, 2008). No entanto, nessa definição não podemos desconsiderar que 

o currículo na ação diz respeito não somente “[...] a saberes e competências, 

mas também a representações, valores, papéis, costumes, práticas 

compartilhadas, relações de poder, modos de participação e gestão etc.” (idem, 

2008) e que a realidade de cada grupo, de cada escola seja tomada como 

ponto de partida para o desenvolvimento deste Currículo.  

 

7.2 - PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL 

Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-Cultural: base teórico-

metodológica, o Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal fundamenta-se na Pedagogia Histórico-Crítica e 

na 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. 

 A democratização do acesso à escola para as classes populares requer 

que esta seja reinventada, tendo suas concepções e práticas refletidas e 

revisadas com vistas ao atendimento às necessidades formativas dos 

estudantes, grupo cada vez mais heterogêneo que adentra a escola pública do 

DF. 

 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. Consequentemente, “[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, 

direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é 

produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 

2003, p. 07), exigindo que seja uma prática intencional e planejada. 
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 Essa compreensão de desenvolvimento humano situa a escola num 

contexto marcado por contradições e conflitos entre o desenvolvimento das 

forças produtivas e as relações sociais de produção. Essa natureza 

contraditória da escola quanto a sua função de instruir e orientar moralmente a 

classe trabalhadora pode indicar a superação dessas contradições, à medida 

que a escola assume sua tarefa de garantir a aprendizagem dos 

conhecimentos historicamente constituídos pela humanidade, em situações 

favoráveis à aquisição desses conteúdos, articuladas ao mundo do trabalho, 

provendo, assim, condições objetivas de emancipação humana. 

 Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, o estudo dos conteúdos 

curriculares tomará a prática social dos estudantes como elemento para a 

problematização diária na escola e sala de aula e se sustentará na mediação 

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

sentidos culturais. 

 A Prática social é compreendida como o conjunto de saberes, 

experiências e percepções construídas pelo estudante em sua trajetória 

pessoal e acadêmica e que é transposto para o estudo dos conhecimentos 

científicos. Considerar a prática social como ponto de partida para a construção 

do conhecimento significa trabalhar os conhecimentos acadêmicos a partir da 

articulação dialética de saberes do senso comum, escolares, culturais, 

científicos, assumindo a igualdade entre todos eles. O trabalho pedagógico 

assim concebido compreende que a transformação da prática social se inicia a 

partir do reconhecimento dos educandos no processo educativo.  

A mediação entre a escola e seus diversos sujeitos fortalece o sentido 

da aprendizagem construída e sustentada na participação e na colaboração 

dos atores. É função primeira da escola garantir a aprendizagem de todos os 

estudantes, por meio do desenvolvimento de processos educativos de 

qualidade. Para isso, o reconhecimento da prática social e da diversidade do 

estudante da rede pública do ensino do Distrito Federal são condições 

fundamentais. 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 
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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 possibilidade de o estudante aprender em colaboração 

pode contribuir para seu êxito, coincidindo com sua “zona de desenvolvimento 

imediato” (VIGOSTSKY, 2001, p. 329). 

 Assim, 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. O 

desenvolvimento dos estudantes é favorecido quando vivenciam situações que 

os colocam como protagonistas do processo ensino aprendizagem, tendo o 

professor como mediador do conhecimento historicamente acumulado, por 

meio de ações intencionais didaticamente organizadas para a formação de um 

sujeito histórico e social.  

Nessa proposição, o objeto da educação trata de dois aspectos 

essenciais, articulados e concomitantes: a) Identificar os elementos culturais 

produzidos pela humanidade que contribuam para a humanização dos 

indivíduos, distinguindo entre o “essencial e o acidental, o principal e o 

secundário, o fundamental e o acessório” (SAVIANI, 2003, p. 13); b) organizar 

e refletir sobre as formas mais adequadas para atingir essa humanização, 

estabelecendo valores, lógicas e prioridades para esses conteúdos. 

 A aprendizagem, sob a ótica da Psicologia Histórico-Cultural, só se 

torna viável quando o projeto político-pedagógico que contempla a organização 

escolar considera as práticas e interesses sociais da comunidade. A 

identificação da prática social, como vivência do conteúdo pelo educando, é o 

ponto de partida do processo de ensino-aprendizagem e influi na definição de 

todo o percurso metodológico a ser construído pelos professores. 

 A partir dessa identificação, a problematização favorece o 

questionamento crítico dos conhecimentos prévios da prática social e 

desencadeia outro processo mediado pelo docente, o de instrumentalização 

teórica, em que o diálogo entre os diversos saberes possibilita a construção de 

novos conhecimentos (SAVIANI, 2003). 
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 Na organização do trabalho pedagógico, a prática social, seguida da 

problematização, instiga, questiona e desafia o educando, orienta o trabalho do 

professor com vistas ao alcance dos objetivos de aprendizagem. São indicados 

procedimentos e conteúdos a serem adotados e trabalhados por meio da 

aquisição, significação e recontextualização das diferentes linguagens 

expressas socialmente. 

 A mediação docente resumindo, interpretando, indicando, selecionando 

os conteúdos numa experiência coletiva de colaboração produz a 

instrumentalização dos estudantes nas diferentes dimensões dos conceitos 

cotidianos e científicos que, por sua vez, possibilitará outra expressão da 

prática social (catarse e síntese). Tal processo de construção do conhecimento 

percorrerá caminhos que retornam de maneira dialética para a prática social 

(prática social final). 

No processo de construção de conhecimentos, a diferença entre o 

estágio inicial (prática social) e o estágio final (prática social final) não revela o 

engessamento do saber, apenas aponta avanços e a ideia de processo. Sendo 

assim, o que hoje considerarmos “finalizado”, será amanhã início de um novo 

processo de aprendizagem. Isso porque professor e aluno “[...] modificaram-se 

intelectual e qualitativamente em relação a suas concepções sobre o conteúdo 

que reconstruíram, passando de um estágio menor de compreensão científica 

a uma fase de maior clareza e compreensão dessa mesma concepção dentro 

da totalidade” (GASPARIN, 2012, p. 140). Professor e estudantes passam, 

então, a ter novos posicionamentos em relação à prática social do conteúdo 

que foi adquirido, mesmo que a compreensão do conteúdo ainda não se tenha 

concretizado como prática, porque esta requer aplicação em situações reais 

(Idem). 

 Nessa perspectiva, a prática pedagógica com significado social deve ser 

desenvolvida para além da dimensão técnica, permeada por conhecimentos, 

mas também por relações interpessoais e vivências de cunho afetivo, valorativo 

e ético. As experiências e as aprendizagens vinculadas ao campo das 

emoções e da afetividade superam dualismos e crescem em meio às 

contradições. Assim, a organização do trabalho pedagógico da sala de aula e 

da escola como um todo deve possibilitar o uso da razão e emoção, do 
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pensamento e sentimento para tornar positivas e significativas as experiências 

pedagógicas.  

O delineamento dos processos intencionais de comunicação e produção 

dos conhecimentos é acrescido da compreensão das diversas relações que se 

estabelecem com e na escola, não se excluindo nenhum daqueles que 

interagem dentro ou com essa instituição: pais, mães, profissionais da 

educação, estudantes e membros da comunidade escolar como um todo. A 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) reconhece que 

a educação é determinada pela sociedade, mas essa determinação é relativa; 

a educação pode interferir na mesma, contribuindo para sua transformação.  

  Sendo assim, a concretização deste Currículo, como elemento 

estruturante das relações sociais que ocorrem na escola, se dará articulada ao 

projeto político-pedagógico de cada escola, instrumento que define caminhos 

na busca pela qualidade social da educação pública do DF. Qualidade 

referenciada nos sujeitos sociais que “[...] concebe a escola como centro 

privilegiado de apropriação do patrimônio cultural historicamente acumulado 

pela humanidade, espaço de irradiação e de difusão de cultura” (ARAÚJO, 

2012, p. 233). Nessa perspectiva, o Currículo é compreendido como “[...] 

construção, [...] campo de embates e de disputas por modos de vida, tipo de 

homem e de sociedade que se deseja construir” e a escola espaço de 

produção de culturas e não de reprodução de informações, teorias, regras ou 

competências alinhadas à lógica mercadológica.  

Historicamente, a escola pública não incorporou de forma efetiva as 

demandas das classes populares, mesmo com a democratização do acesso da 

maioria da população ao ensino fundamental. O indicador dessa incompletude 

da escola se revela por meio da não garantia das aprendizagens para todos de 

maneira igualitária. A SEEDF assume seu papel político-pedagógico como todo 

ato educacional em si o revela, apresentando este Currículo com uma 

concepção de educação como direito e não como privilégio, articulando as 

dimensões humanas com as práticas curriculares em direção a uma escola 

republicana, justa, democrática e fraterna. Para isso, privilegia eixos que não 

devem ser trabalhados de forma fragmentada e descontextualizada, mas 

transversal, articulando conhecimentos de diferentes áreas. 
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8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

8.1  - A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

O ato de planejar está presente em todas as ações humanas e faz parte 

da história do homem. Planejar significa tomar decisões e estas a todo o 

momento estão presentes na nossa vida cotidiana. Tudo que fazemos exige 

planejamento, desde o que se vai fazer para almoço até a escolha da carreira 

profissional. As instituições educativas não fogem à regra. Planejando 

organizamos o pensamento, refletimos, buscamos alternativas e vislumbramos 

com os resultados.  

A definição do dicionário Aurélio para planejamento: “O planejamento é o 

trabalho de preparação para a tomada de decisão, segundo roteiros e métodos 

determinados”. Planejar é transformar a realidade numa direção escolhida, 

organizar a própria ação. 

O planejamento envolve nosso cotidiano, porém nem toda atividade do 

dia a dia requer um planejamento criterioso, intencional. No campo educacional 

um planejamento intencional é imprescindível e se torna um importante 

instrumento que deve ser realizado de forma consciente, reflexiva e coletiva. 

Toda e qualquer ação feita no improviso pode ocasionar erros e pouca 

qualidade. A educação exige critérios para o alcance de objetivos propostos, 

portanto, deve ser pensada, direcionada e planejada.  

Todo planejamento nasce de um desejo, de uma vontade, de uma 

possibilidade ou necessidade. A ação pedagógica também perpassa o desejo 

de criar e inovar.  Segundo Madalena Freire, (1997, p.58), o planejamento: 

[...] é um processo ininterrupto, processual, organizado da conquista 

prazerosa dos nossos desejos onde o esforço, a perseverança, a 

disciplina são armas de luta cotidiana para a mudança pedagógica.  

A conquista prazerosa citada por Madalena Freire, concretiza-se no 

fazer intencional, e o planejamento na Educação Infantil precisa estar pautado 

em intenções claras e comprometidas a fim de proporcionar condições para 

que os estudantes construam seus conhecimentos e cultivem o prazer de 

aprender.  
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8.2  - PLANEJAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

SELECIONANDO O FIO PARA TECER 

Como já foi dito anteriormente, a partir da Lei nº 9394, promulgada em 

dezembro de 1996, foi estabelecido de forma incisiva o vínculo entre o 

atendimento às crianças de 0 a 5 anos e a educação. Para garantir que esse 

atendimento promova de fato o desenvolvimento integral da criança, é 

essencial que o professor e o coordenador que atuam nessa fase estejam 

envolvidos no processo de ensino aprendizagem considerando o planejamento 

como fio condutor importante para a formação continuada e para a melhoria da 

prática pedagógica.  

Para Gandin (2007), a experiência não vem de se ter vivido muito, mas 

de se ter refletido intensamente sobre o que se fez e sobre as coisas que 

aconteceram. Uma parte importante do trabalho do professor é a tomada de 

decisões sobre o que se vai propor às crianças, ou seja, o planejamento. “Para 

mediar as aprendizagens, promotoras do desenvolvimento infantil, é preciso 

tencionar uma ação educativa devidamente planejada, efetiva e avaliada.” 

(Currículo em movimento da Educação Infantil SEDF). 

Sabemos que para oferecer uma prática pedagógica de qualidade na 

Educação Infantil é necessário que estejam sempre presentes na ação do 

professor a reflexão e o planejamento possibilitando organizar as ações, 

pensamentos, traçar caminhos para alcançar os objetivos propostos da etapa.  

Diferente do que muitos pensam o planejar para a Educação Infantil não é uma 

tarefa muito fácil, pois o mesmo deve ser voltado para a ludicidade, atividades 

prazerosas e contextualizadas alicerçadas pelo currículo da etapa favorecendo 

o desenvolvimento integral da criança. 

Planejar é essa atitude de traçar, projetar, programar, elaborar um 

roteiro para empreender uma viagem de conhecimento, de interação, 

de experiências múltiplas e significativas para/com o grupo de 

crianças. Planejamento pedagógico é atitude crítica do educador 

diante de seu trabalho docente. Por isso, não é uma fôrma! Ao 

contrário, é flexível e, como tal, permite ao educador pensar, 

revisando, buscando novos significados para a sua prática docente 

(OSTETTO, 2000, p.177).  

Os saberes dos profissionais que atuam nessa etapa devem estar 
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direcionados para um trabalho pedagógico que considere e valorize as 

diferentes linguagens utilizadas pela criança na sua expressão e comunicação 

com o meio em que está inserida.  

O planejamento pedagógico na Educação Infantil precisa ser 

discutido e articulado aos sujeitos que estão inseridos nestes 

ambientes coletivos de educação, assim é imprescindível trazer para 

a sala de aula, através dos planejamentos, as manifestações que as 

crianças expressam no seu dia a dia, a partir de seus balbucios, 

choros, falas, gestos, desejos, hipóteses e conhecimentos prévios, 

estes são de suma relevância para um trabalho que respeite as 

culturas infantis. (AHMAD, 2011)  

Um instrumento muito importante, que deve estar nas mesas de 

coordenação, é o Currículo da Educação Infantil, pois amparado por esse 

documento norteador, os professores podem repensar a prática e buscar 

soluções para o planejamento e poder mais e mais resignificar suas práticas.  

 

8.2.1 Planejamento coletivo: na tessitura, várias texturas 

Na Educação Infantil as ações devem ser bem pensadas para contribuir 

no processo de desenvolvimento infantil. É importante destacar que o 

planejamento coletivo ordena, dinamiza e facilita a ação educativa. 

O planejamento coletivo é aquele que é feito por um grupo de pessoas 

com um objetivo em comum, fins e propósitos, onde todos participam da 

elaboração e formação de propostas, tomada de decisões e execução das 

mesmas. Quando a escola trabalha coletivamente, todos se tornam 

responsáveis por atingir os objetivos traçados no planejamento. “A proposta de 

formação centrada na escola, quando há um investimento no coletivo escolar, 

valoriza os saberes e experiências dos educadores e propõe a reflexão sobre a 

prática estabelecendo um diálogo entre ela e o conhecimento pedagógico 

existente”. (DOMINGUES,2014, p.116) 

Nóvoa (1995) expõe em seus escritos que a competência coletiva é 

muito maior que a individual, a coletiva não é apenas a soma das individuais. 

Na escola, encontram-se pessoas muito competentes que não se articulam 

enquanto coletivo, usando suas competências individualmente. Quando se 

pensa em trabalho coletivo, as competências devem se fundir em prol de um 
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objetivo, devem ser partilhadas e isso só acontece quando é instalado um 

movimento coletivo e é na coordenação pedagógica que esse movimento 

ganha força. 

Na Secretaria de Educação do DF, a coordenação pedagógica é um 

espaço institucionalizado decorrente da ampliação da jornada de aula para o 

aluno, com a implementação do projeto da Escola Candanga, quando os 

professores passaram a assumir uma única turma em um turno, compondo 25 

horas de regência, ficando o outro período de 15 horas semanais destinadas 

para reuniões pedagógicas e administrativas, reforço para aluno, conselho de 

classe, planejamento, encontro de professores dentre outras atividades, 

podendo se tornar um ótimo espaço de reflexão e formação. 

O espaço e o tempo de coordenação pedagógica são muito 

importantes para a constituição do coletivo e, consequentemente, 

para a organização do trabalho pedagógico da escola e dos 

professores, pois possibilitam uma construção coletiva de um projeto 

político pedagógico, em contraposição a um trabalho fragmentado, 

individualizado, descontextualizado e que reproduza a exclusão social 

de professores, por meio da desvalorização profissional, e a dos 

estudantes pelos índices de retenção, nos anos iniciais, e pela 

evasão escolar. (FERNANDES, 2012, p.96) 

O planejamento coletivo ainda é um dos melhores procedimentos dentro 

de uma unidade de ensino, pois possibilita ao grupo refletir os problemas e 

propor alternativas para a melhoria na educação, no entanto, o que o sustenta 

é a forma como os professores e demais envolvidos concebem a educação e 

suas posturas frente ao trabalho pedagógico. Questões de concepções de 

educação, gestão e até mesmo questões individuais geram adesão ou 

resistências.  

Trabalhar coletivamente é, então, algo a ser conquistado a médio e a 

longo prazos, que exige disponibilidade de cada uma das pessoas 

envolvidas no processo. Exige mais: querer crescer, mudar, 

transformar, querer participar do processo de criação de uma nova 

escola, de uma nova sociedade. (FUSARI, 1993) 

A construção de um coletivo na escola não acontece facilmente. Sua 

constituição pode ser difícil, mas não é impossível. A efetivação do espaço de 
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coordenação resulta em um longo processo e perpassa diversas dificuldades. 

Não se dá por decreto, é constituído no processo.  

Nóvoa (1995) alerta que a busca isolada pela formação e atualização é 

difícil, portanto, cada vez mais é primordial que o trabalho coletivo seja 

valorizado e incorporado nas escolas.   

Infelizmente a prática do planejar coletivamente não é uma realidade em 

muitas escolas e nem uma prática comum nas salas de coordenação. Os 

fatores que tornam o planejamento coletivo cansativo são muitos. Isso resulta 

em um trabalho burocrático, utópico ou até inexistente.  

Sabe-se que a sociedade valoriza e reforça o individualismo, 

consequentemente, o trabalho coletivo é desarticulado e fragmentado. Nas 

escolas faltam professores. A mobilidade de professores também é um grande 

impasse. A falta de liderança e iniciativa dos envolvidos, o posicionamento 

individual e muitos outros entraves que não foram mencionados, dificultam 

muito o trabalho dentro da escola. O coordenador, como pertencente do grupo, 

tem papel primordial no movimento de construção do coletivo. Ele pode 

encontrar bastante dificuldade em entrelaçar o tempo e espaço da 

coordenação com a formação e o planejamento coletivo. Nesse entremeio, 

pode surgir um emaranhado de fios, muitos com nós bem atados, dificultando o 

aproveitamento do tempo disponível nas coordenações que tem objetivos 

claros, bastando serem cumpridos com responsabilidade.   

 

8.2.2 O coordenador pedagógico como tecelão: entremeando a 

formação 

A Educação Infantil passou a conquistar mais espaço de atuação para 

vários profissionais da Educação dentre esses o Coordenador Pedagógico, o 

qual exerce função importante na articulação junto com os professores e 

demais profissionais que atuam nessa etapa para o desenvolvimento com 

qualidade nos projetos e planejamentos pedagógicos.  

Para AHMAD (2011), é de suma relevância uma atuação ativa e 

permanente da Coordenação Pedagógica buscando problematizar e discutir a 

partir das situações vivenciadas no cotidiano, elementos que podem vir a 

qualificar o exercício na Educação Infantil. 

Nessa perspectiva, o papel do coordenador tendo contato direto com os 
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docentes, é essencial. Sua atuação como instigador, desafiador e promotor de 

um movimento coletivo faz muita diferença no cotidiano escolar.  

Lima e Santos (2007) citam as principais atribuições do coordenador 

segundo Piletti: 

a) Acompanhar o professor em suas atividades de planejamento, 

docência e avaliação; 

b) Fornecer subsídios que permitam aos professores atualizarem-

se e aperfeiçoarem-se constantemente em relação ao exercício 

profissional; 

c) Promover reuniões, discussões e debates com a população 

escolar e a comunidade no sentido de melhorar sempre mais o 

processo educativo; 

d) Estimular os professores a desenvolverem com entusiasmo 

suas atividades, procurando auxiliá-los na prevenção e na 

solução dos problemas que aparecem. (PILETTI 1998, p. 125 

apud LIMA E SANTOS 2007, p.79) 

Nesse pressuposto, a atuação do coordenador é inteiramente 

pedagógica, e isso facilitará nas ações pertinentes à formação e ao 

planejamento. 

O entendimento do verdadeiro papel do coordenador dentro das escolas 

e o desvio de funções faz com que o trabalho se perca e o movimento coletivo 

não aconteça. É fato que para conseguir esse espaço e garantir a efetiva 

participação do coordenador leva tempo, e exige um trabalho incansável e bem 

articulado com toda a equipe docente.   

O constante emaranhado de funções apresentadas para o coordenador 

nas escolas faz com que os fios vão se “engarranchando” tornando o trabalho 

desgastante e muitas vezes inútil. 

Retornando à citação que originou o tema dessa pesquisa:          

A formação de educadores terá de ser pensada priorizando-se a 

formação do hábito de busca e de reflexão. E isto é uma arte, 

assemelhada a 9maneira de tecer de um tecelão, requerendo não só 

habilidade, mas a visão estética e coerente do que se faz. (LIMA E 

SANTOS, 2007, p.85) 

O coordenador pedagógico como bem citado acima se assemelha a um 

tecelão, que com arte entrelaça e entremeia os fios, movimentando a agulha 
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por caminhos diversos, observa e acompanha a produção dos tecidos, procura 

sanar as falhas na confecção, corta e risca novos moldes, mede e ajusta. 

Podemos então pensar que o planejamento é um dos fios; as agulhas, a 

formação continuada; o tear representa o ambiente escolar; e o produto final, a 

prática educativa. Quando a produção vai bem, tudo se encaixa; mas quando 

no momento de tecer algo sai da linha, o que fazer? Tecer de qualquer jeito? 

Deixar os pontos afrouxados? Parar a produção no meio do caminho? Apesar 

de saber que infelizmente muitas escolas ainda não conseguiram encontrar e 

manter esse olhar um tanto poético do coordenador, acreditamos que na 

escola é possível tecer com qualidade, mesclar linhas, criar e redesenhar 

novas tramas. E mesmo quando o tear não vai bem, faz-se necessário lançar 

sempre novas linhas e se aventurar por novas maneiras de tecer. Sendo assim, 

como um tecelão, o coordenador contribui de maneira significativa em busca de 

um acabamento firme e perfeito, sem perder seu jeito particular de tecer, 

tornando o trabalho pedagógico que nem sempre é fácil de alinhavar, nem 

sempre é consistente. 

Na busca de uma consistência do trabalho pedagógico, a escola 

pesquisada elabora um trabalho conjunto, onde já no início do ano, são 

traçados metas, ações e projetos a serem desenvolvidos. 

O planejamento é coletivo e funciona de uma forma dinâmica e criativa. 

São nas coordenações e com a participação do coordenador entremeando o 

trabalho, que nascem novas ideias, são criados novos projetos, sempre 

contemplando as especificidades da etapa, e assim vai se constituindo um 

tecido forte, uma educação de qualidade.   

O trabalho pedagógico da escola é realizado coletivamente, tornando-se 

um diferencial positivo para o desenvolvimento do projeto norteador escolhido 

para o ano e para uma formação continuada. Não é separado planejamento por 

períodos, o planejamento feito é realizado por todas as turmas, 1º e 2º 

períodos, somente diferenciando atividades específicas para cada idade.    

As coordenações contam com a presença da direção, uma vez por 

semana também participam a professora da sala de recurso, informática, 

orientadora e pedagoga, bem como todo o grupo de professoras, no horário 

contrário de regência. Os momentos são aproveitados para o planejamento 

pedagógico, onde o coordenador lidera o trabalho, instigando a participação de 
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todos na construção do planejamento diário, como também para confecção de 

materiais, reflexões e troca de experiências. Para consistência e êxito do 

trabalho, a escola reconhece que deve privilegiar a ludicidade e a fantasia 

presentes diariamente nas atividades planejadas. Busca-se alcançar 

aprendizagens significativas tão necessárias na formação futura das crianças.          

Tecer fios seguros, que não se desfaçam nas relações, tecer a 

mudança. A vida é um eterno alinhavar de ideias, arrematadas com 

sabedoria e coragem. Alinhavar ideias, modelar conceitos, customizar 

essência, vestir um sonho. (Jacqueline Ferreira) 

Uma das lições ensinadas pelo ato de tecer é o conhecimento da arte de 

dar nós. Com nós bem atados, o arremate da costura fica firme e perfeito. 

No intento de tecer as considerações finais deste trabalho, sabemos que 

na tessitura das questões educacionais, ponto final e arremate podem ser 

considerados difíceis de acontecer. Por ser a educação um processo contínuo 

e transformador, por vezes exigirá o desmanchar de muitos nós para começar 

uma nova trama, uma nova padronagem.  

Dar seguimento a tecelagem proposta no início deste trabalho, tecer fio 

a fio, criar e recriar num constante movimento do tear, nos impulsiona a 

acreditar que, tudo o que foi pontuado no diálogo com estudiosos sobre o tema 

proposto e após as análises dos instrumentos coletados, corrobora para a 

afirmação de que é possível acontecer uma formação continuada valorosa no 

interior da escola.        

Este trabalho discutiu sobre a importância do planejamento na Educação 

Infantil, como fio condutor de formação continuada, e foi possível reconhecer 

suas possibilidades, pois, planejando, o professor juntamente com o 

coordenador propicia momentos de reflexão e formação. 

 

8.3 - ESTRATÉGIA DE VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO 

CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 

A Formação Continuada dos profissionais da escola deve estar presente 

sempre, sendo lembrada e realizada como possibilidade de crescimento e 

melhoria para o fazer pedagógico. Constatou-se que o espaço da coordenação 

coletiva proporciona uma formação constante, seja através dos anseios e 
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dificuldades que surgem no cotidiano, ou seja pela experiência ou vivência que 

o momento proporciona. Cabendo ao coordenador ter um feeling para 

aproveitar-se de todas essas situações articulando e buscando meios de 

formação. Sabe-se que não se trata de uma única forma de formação, mas na 

nossa visão e prática nas coordenações coletivas é o principal. Obviamente 

complementado por formações realizadas com o apoio do SOE e EEAA no 

âmbito da escola mediante estudos, palestras e outros. Os professores 

também buscam formações no âmbito da EAPE que complemente e 

acrescente a prática pedagógica de cada um. 

Voltando a esclarecer sobre o planejamento coletivo, fica evidente, a 

importância do cultivo da prática de planejar nas escolas, como forma de 

buscar uma prática pedagógica comprometida e intencional, para atender aos 

objetivos de uma educação de qualidade. 

O tecelão, antes de iniciar seu trabalho, deve ouvir o cliente para 

entender suas aspirações e desejos, para então começar a tecer. Mesmo que 

use de toda sua criatividade, deverá atender aos anseios propostos no que diz 

respeito ao produto final.      

Nesse sentido, ficou claro também, que é preciso horas a fio para o 

esclarecimento das finalidades e objetivos da Educação Infantil, tendo o 

planejamento coletivo como propulsor de um trabalho coerente, dinâmico e 

criativo.     

O espaço e tempo da coordenação pedagógica se torna primordial para 

que o movimento coletivo se instale, promovendo um refletir junto com o outro, 

favorecendo as trocas de experiências, ricos momentos de reflexão da teoria e 

prática firmando o fortalecimento e desenvolvimento dos pares. 

Para que a escola seja aberta a esse espaço é necessário que haja 

entendimento dos reais papéis dos envolvidos no processo educacional, para 

que cada um, em seu ofício, realize suas atribuições da melhor maneira 

possível, tendo uma postura democrática e crítica.    

Percebemos que na escola pesquisada, o coordenador assume seu 

papel primordial de formador, mesmo salientando muitos entraves para sua 

efetivação. O coordenador tendo como prioridade o sentido pedagógico permite 

um direcionamento das ações fortalecendo a equipe e seu posicionamento 

responsável e crítico diante do planejamento e trabalho coletivo. 
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Os professores da escola pesquisada se veem como partícipes, 

declaram serem ouvidos no processo educativo. Apesar do coordenador ter 

papel importante na formação continuada que acontece no interior da escola, 

ele é um professor também, e a responsabilidade pelo movimento do tear não 

pode ficar restrito só em suas mãos, podendo cada um, cada uma, tecer seu 

próprio fio com criticidade, criatividade e autonomia. 

Quanto à formação continuada e a postura dos professores e 

coordenadores, Porto (2000), resume que: “O desafio é formar, informando e 

resgatando, num processo de acompanhamento permanente, um educador 

que teça seu fio, para apropriação de sua história, pensamento, teoria e 

prática.” (WEFFORT 1994, p. 6 apud PORTO, p.11, 2000) 

Conclui-se que, muito ainda há que ser constituído para concretizar a 

escola como um espaço de tessituras para todos. Há muito que se alinhavar, 

até chegar aos arremates, mas percebemos que quando o coordenador tece 

possibilidades transformando a escola em um espaço de encontro, de 

formação continuada, de diálogo, de enfrentamento dos conflitos, a educação 

se estabelece e, a parceria com os professores e professoras é o que 

conduzirá para o nó no arremate final.  

 

8.4 - METODOLOGIA DE ENSINO ADOTADAS 

 O Cei 01 adota como instrumento norteador das práticas pedagógicas 

um documento denominado Vade Mecum da Educação Infantil, elabolorado 

pelas Professoras Rolé Salim em parceria com Juliana Gonçalves. Ressalta-se 

que a ludicidade permeia toda a ação na Educação Infantil.   

 

8.4.1 - Roteiro de Rotina na Educação Infantil 

1. ENTRADA EM SALA: 

Orientar as crianças que: 

• Se sentem às mesas com suas mochilas e que peguem as agendas; 

• A professora chamará grupo por grupo para colocarem a agenda no local 

combinado. 

• Chamará aluno por aluno para a rodinha de acordo com a agenda verificada. 

(É uma forma de a professora saber quem entregou ou esqueceu a agenda 
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em casa, além de organizar as crianças sentadas para a rodinha e um bom 

momento para separar as agendas que tem recados, dinheiros, etc.) 

• Todo dia perguntar se tem bilhetes, recados, etc. dos pais. 

• Deixar as agendas preparadas para possíveis bilhetes; 

• No momento apropriado, encaminhar a criança com a agenda para realizar 

pagamentos à Direção. 

• Colar recadinhos desejando bom fim de semana se assim desejar 

 

2. RODA DE CONVERSA:  

• Organize sua sala de forma que as crianças consigam formar uma roda. 

(Combine com sua colega de sala como será à disposição dos móveis para 

isso) 

• Propor às crianças que: 

- Deem as mãos para formar uma roda; 

- Faça alongamentos, ginásticas, cante, dance, brinque ou ainda lhes 

apresente alguma música que as tranquilize; 

- Se sentem com as pernas cruzadas ou de forma confortável, contanto que 

não atrapalhem o coleguinha nem a intervenção da professora; 

OBS: sempre que a exploração for ao quadro, as crianças deverão se 

posicionar de frente para o mesmo. 

• Se em meio sua exposição às crianças demonstrarem cansaço, peça que se 

levantem e brinque um pouco de esticar o corpo, saltitar, imitar animais, etc. 

Em seguida peça que se sentem e retome a ponto de onde parou. 

 

3. QUANTOS SOMOS DE VARIADAS FORMAS:  

•  Posicionar as crianças de forma que todas possam ver e participar da 

exploração.  

 

 

4. FICHÁRIO (CHAMADINHA):  

• Obrigatório o uso do fichário com números e fichas dos nomes, explorando-o 

de forma diversificada. 
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5. AJUDANTES DO DIA:  

• Combinar com as crianças, quais as atribuições dos ajudantes do dia. 

• Escolher os ajudantes por meio de sorteio, ordem do fichário, ordem 

alfabética, duplas, etc. (combinar com as crianças).  

 

 

6. MATERIAIS DE USO COLETIVO: 

• Organizar por grupos 

• Separar os materiais em potes. 

• Ex: latas de giz de cera, latas de lápis de escrever, de canetinha, canetão, 

borracha, tesouras, etc. 

OBS: Não é recomendável misturar todos esses materiais no mesmo 

recipiente. 

 

7. FILA: 

• Às vezes me pergunto: em que lugares as pessoas precisam se deslocar em 

fila para irem de um ponto para outro? Isso é resquício do regime militar e o 

deslocamento em fila é utilizado nas prisões onde os corpos têm que ser 

disciplinados e controlados. Criança é movimento, corpos controlados e 

disciplinados não combinam com os atores da Educação Infantil, nesse 

sentido, sugiro que ensinemos, ou melhor, que criemos juntamente com as 

crianças, outras estratégias de deslocamento e que a fila sirva e seja 

utilizada como uma técnica de organização para pegar o lanche, esperar sua 

vez, etc. 

• Ex: Andar calmamente, em duplas, de mãos dadas ou não, lado a lado, 

sozinhas, em grupos, a frente da professora para que a mesma possa não 

perdê-las de vista.  

• Caso insistam no deslocamento em fila organizá-la em meninos, meninas, 

meninos e meninas, ordem de tamanho, do maior para o menor e vice-versa, 

ordem alfabética, em duplas de mãos dadas, etc. O importante é que toda 

criança tenha oportunidade de ser a primeira da fila um dia, se assim o 

desejar e que tenha o direito de se enquadrar na forma que lhe convier.  
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• Evitar que andem com as mãos nos ombros (o tempo da marcha das 

pessoas não é igual) ou com as mãos para trás, feito prisioneiros, 

combinando que devem andar calmamente, um atrás do outro. 

 

8. HORA DO LANCHE 

Orientar as crianças com relação a: 

• Não é preciso correr para entrar na fila do lanche; 

• Deverão solicitar a merendeira que as sirvam com porções pequenas pra ver 

se aprecia o sabor do alimento, evitando desperdícios, inclusive se 

desejarem repetir; 

• Deverão limpar as mãos com álcool gel, pois nem sempre será possível 

lavá-las com antecedência; 

• Cada criança deverá se juntar ao seu grupo, para limpar os restos de 

lanches que por ventura caia no chão, na mesa, etc. com exceção dos 

líquidos que serão limpos pelos Auxiliares da Limpeza. (Pedir que uma 

criança chame um funcionário); 

• Copos, garrafinhas, potes, dentre outros, deverão ser bem fechados, antes 

de serem guardados nas mochilas ou lancheiras; 

OBS: Demonstrar como se faz 

• Combinar que só passaremos para a próxima atividade somente quando a 

sala estiver toda limpa e os recipientes do lanche guardados nos devidos 

lugares (mochilas, lancheiras, etc.). 

• Ensinar as crianças a juntarem restos de lanche como sopa, galinhada, etc... 

dentro de um recipiente só, empilhando os demais e separando as colheres. 

 

9. BRINCAR LIVREMENTE EM SALA 

• Após o término da atividade de mesa (conforme a criança vá terminando, 

estará liberada para brincar. Não tendo que esperar todo mundo terminar 

para fazê-lo); 

• De acordo com o horário do parque, ou ainda conforme a necessidade da 

turma.  

• Após a brincadeira, todos devem organizar a sala, guardando 

adequadamente, cada coisa em seu lugar. (Bonecas, carrinhos, bichinhos, 
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jogos, panelinhas, etc.) Acompanhar as crianças nessa tarefa, ensinando-as 

como deve ser feita. 

• Se manipularem a massinha, recolher os restinhos com a própria. Guardá-la 

em saquinho plástico no potinho. 

• Sala de aula não é espaço para correr. 

• Combinar que só passaremos para a próxima atividade quando os 

brinquedos estiverem nos lugares certos. 

 

10. PARQUE 

• Combinar onde deixarão os calçados na sala, de preferência embaixo do 

quadro verde, lado a lado. 

• Antes de sair do parque, tirar o excesso de areia do corpo e das roupas, 

ainda dentro do mesmo. 

• Lavar as mãos e beber água no bebedouro do parque antes de retornar á 

sala. 

 

11. BANHEIRO  

• Organizar as crianças sentadas e liberar de 3 em 3. 

• Orientá-las com relação ao: 

- Uso adequado do vaso sanitário e da descarga; 

- Fechamento da porta; 

- Uso do papel higiênico, do sabonete, do papel toalha (2 folhas), lixeira, etc., 

e sobre a necessidade de lavarem as mãos após o uso do mesmo, tendo 

sempre o cuidado de constatar se estão cumprindo com os comandos; 

• Combinar um local onde as crianças que já usaram o banheiro devem ficar, 

sem perdê-las de vista, até que todas tenham terminado. 

 

12. BEBEDOURO 

• Combinar que, apesar da água ser filtrada, não devem colocar a boca na 

torneira. 

Ao lavar as mãos devem: 
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• Molhar as mãos com pouca água, fechar a torneira, apertar uma vez o 

porta sabão, esfregar as mãos, abrir novamente a torneira e enxaguar 

rapidamente.  

Obs.: Demonstrar como se faz, em frente ao bebedouro. 

Ao escovar os dentes: 

• Colocar o creme dental na escova molhá-la rapidamente, mantendo a 

torneira fechada enquanto escova. 

• Lavar a escova e utilizar um copo para enxaguar a boca, dessa forma 

economizarão litros e litros d’água. 

Obs.: Demonstrar como se faz 

 

13. HISTÓRIAS (LIDAS, CONTADAS, DRAMATIZADAS...). 

• Verificar se há crianças com tênis desamarrados, blusas de frio num clima 

quente, brinquedos, papeizinhos ou quaisquer objetos que possam 

dispersá-los. (Solicitar que guardem) 

• Combinar como se portar na hora da história, iniciando a mesma somente 

quando todos estiverem preparados. 

• Crianças ‘’inquietas’’ devem ser mantidas próximas da professora. 

• Oportunizar a todas que participem das atividades propostas, evitando que 

sejam sempre as mesmas. 

•  Estimular as mais “tímidas”, criando vários mecanismos para que as 

mesmas se expressem. 

•  Utilizar outros espaços da escola que não seja a sala de aula para as 

atividades propostas. 

 

 

14. EXPLORAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MESA 

•  As crianças se posicionam sentadas no chão, de frente próximas da 

professora. 

•  Explicar o que deseja que seja feito na atividade do dia no caderno, em 

folhas, etc. 

•  Mostrar como se pinta (leve ou não) respeitando os limites do desenho. 

•  Utilizar cores variadas dizendo que podem usar a cor que quiserem 
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• Inicialmente, combinar que primeiro vão desenhar para depois pintar. 

• Inicialmente, evitar colocar materiais variados na mesa. 

• Usar o avental sempre que utilizar tinta. É imprescindível, que a profª 

oriente as crianças em como usar o pincel, a tinta, etc. 

Obs.: É interessante, manter um pano úmido para que limpem o pincel, ou 

ainda que seja distribuído papel toalha suficiente para isso. 

 

15. ATIVIDADES DE MESA 

• Após a exploração, pode ser entregue pelos ajudantes do dia. 

• A criança deve escrever seu nome antes de começar o dever. O nome 

pode ser escrito atrás, na frente, ou no local específico, de acordo com o 

objetivo do dever. (Combinar antes onde será escrito). 

• Deixar que a criança escreva seu nome do próprio punho. (Se é só rabisco, 

quando ela for mostrar o dever, escreva seu nome de leve, a lápis para que 

você possa identificá-lo)  

• Sempre dizer que todo mundo sabe desenhar “do seu jeito” e que devem 

fazer do jeito que sabem e que você gostará do jeito que fizerem. 

Obs.: Nessa idade não existe “cola”, portanto, não se preocupe se no início 

a criança queira “copiar” do outro, apenas a estimule a usar sua 

imaginação e a produzir por si só. 

• Algumas atividades escritas irão ora para o caderno de desenho, ora para 

pasta, sanfona do grafismo, etc. Combine qual o destino da mesma 

naquele dia e ensine-as a guardarem nos lugares certos que você já tenha 

mostrado: pasta polionda, caixas de cadernos ou outro. 

 

 

16. CALENDÁRIO 

• Deve ser trabalhado todos os dias, marcando o dia, o clima, feriados, 

eventos como aniversariantes do mês e outros que possam surgir, fazendo 

estimativas etc.  

 

17. MOVIMENTAR O CORPO DE FORMA DIRIGIDA E/OU ESPONTÂNEA 

• Criança é puro movimento, precisa liberar energia.  
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• Em sala, no Reino dos brinquedos, pátio, estacionamento, parque, piscina, 

etc. 

 

18. MÚSICAS 

• Além das que apresentaremos, deixar que tragam e/ou cantem as que 

ouvem em casa, dessa forma, poderemos ampliar seu conhecimento 

musical, independente do gênero. 

 

19. USO DA TESOURA 

• Antes de manusearem a tesoura proporcionar atividades em que possam 

rasgar papel de vários tamanhos, amassar, dobrar, etc. 

• Ensinar como usar a tesoura: 

- Fazer o movimento de abrir e fechar várias vezes; 

- Cortar pedaços pequenos e grandes de papéis aleatoriamente (em 

momentos diferentes); 

- Cortar em tiras finas, grossas; 

- Cortar fazendo curvas, virando o papel, etc; 

- Cortar em linhas retas; 

 

8.5 - OUTROS PROFISSIONAIS (EEAA, OE E SALA DE 

RECURSOS) 

 

• SOE – SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

De acordo com o Regimento Escolar das Unidades Educacionais da 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, (Brasil, Distrito Federal, 2009) 

SEÇÃO II, Da Orientação Educacional Art. 26. A Orientação Educacional 

integra‐se ao trabalho pedagógico da instituição educacional e da comunidade 

escolar na identificação, na prevenção e na superação dos conflitos, 

colaborando para o desenvolvimento do aluno, tendo como pressupostos o 

respeito à pluralidade, à liberdade de expressão, à orientação, à opinião, à 

democracia da participação e à valorização do aluno como ser integral. 

Parágrafo único. A Orientação Educacional está sob a responsabilidade de 
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profissional habilitado para a função na forma da lei art. 27. São atribuições do 

Orientador Educacional: I ‐ planejar, implantar e implementar o Serviço de 

Orientação Educacional, incorporando‐o ao processo educativo global, na 

perspectiva de Educação Inclusiva e da Educação para a Diversidade, com 

ações integradas às demais instâncias pedagógicas da instituição educacional; 

II ‐ participar do processo de conhecimento da comunidade escolar, 

identificando suas possibilidades concretas, seus interesses e necessidades; 

III ‐ participar do processo de elaboração, execução e acompanhamento da 

Proposta Pedagógica, promovendo ações que contribuam para a implantação e 

implementação das Orientações Curriculares em vigor na Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal; IV ‐ promover atividades pedagógicas orientadas 

para que os estudantes da instituição educacional sejam orientados em sua 

formação acadêmica, profissional e pessoal, estimulando o desenvolvimento de 

suas habilidades, competências e responsabilidades; V ‐ auxiliar na 

sensibilização da comunidade escolar para educação inclusiva, favorecendo a 

sua implementação no contexto educativo; VI ‐ proporcionar reflexões com a 

comunidade escolar sobre a prática pedagógica, por meio de discussões 

quanto ao sistema de avaliação, questões de evasão, repetência, normas 

disciplinares e outros; VII ‐ participar da identificação e encaminhamento de    

estudantes que apresentem queixas escolares, incluindo dificuldades de 

aprendizagem, comportamentais ou outras que influenciem o seu sucesso 

escolar; VIII ‐participar ativamente do processo de integração 

escola‐família‐comunidade, realizando Regimento Escolar das Instituições 

Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal 16 ações que 

favoreçam o envolvimento dos pais e familiares no processo educativo; IX ‐ 

apoiar e subsidiar os segmentos escolares como: Conselho Escolar, Grêmio 

Estudantil e Associações de Pais e Mestres; X ‐ participar com as demais 

instâncias pedagógicas da instituição educacional da identificação das causas 

que impedem o avanço do processo de ensino e de aprendizagem, e da 

promoção de alternativas que favoreçam a construção da cultura de sucesso 

escolar; XI ‐ realizar ações integradas com a comunidade escolar no 

desenvolvimento de projetos como: saúde, educação sexual, prevenção ao uso 

indevido de drogas, meio ambiente, ética, cidadania, cultura de paz e outros 
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priorizados pela instituição educacional, visando a formação integral do aluno; 

XII ‐ realizar projetos que visem influir na melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem. 

No Plano de Trabalho anual, com respaldo na Orientação Pedagógica, 

2019, o trabalho da Orientadora Educacional destaca as seguintes ações: 

- Promover a integração entre direção, professores, serviços da escola, 

estudantes e toda a comunidade escolar; 

- Perceber o ambiente escolar, identificando possíveis entraves que venham a 

interferir na rotina pedagógica da criança. O trabalho do SOE deve manter 

consonância com as diretrizes emanadas no Projeto Político Pedagógico da 

escola, bem como com o Planejamento desenvolvido na sala de aula. Os 

professores têm um papel importante, no sentido de compartilhar os desafios 

encontrados no cotidiano escolar.  

- Fortalecer a parceria com a rede de proteção social local para obtermos uma 

maior efetividade nas ações que requerem a atuação de órgãos como 

Conselho Tutelar, Rede de saúde, Conselho Regional de Assistência Social e 

outros que são fundamentais para oferecer serviços essenciais aos nossos 

estudantes, suas famílias e as Unidades Educacionais de Sobradinho. 

- Encaminhar demandas trazidas pelos professores, direção, famílias ou outros 

segmentos da comunidade, preocupando-se sempre em investigá-las com os 

estudantes, famílias e comunidade escolar. Os desdobramentos podem dar 

origem a atendimento dos estudantes em grupo ou individualmente, entrevista 

com as famílias, encaminhamentos envolvendo a rede de proteção social e 

outros de acordo com a especificidade apresentada. Toda abordagem com os 

estudantes tem como pressuposto básico, a ludicidade e a integração do 

conteúdo pedagógico desenvolvido no cotidiano da escola, com respaldo nesta 

proposta pedagógica. 

Um dos grandes desafios do SOE juntamente com a direção é o de 

fortalecer a parceria com a rede de proteção social local para obtermos uma 

maior efetividade nas ações que requerem a atuação de órgãos como 

Conselho Tutelar, Rede de saúde, Conselho Regional de Assistência Social e 

outros que são fundamentais para oferecer serviços essenciais aos nossos 

estudantes, suas famílias e as Unidades Educacionais de Sobradinho. 
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Acreditamos que teremos grandes avanços com a união desta rede de 

proteção social e que as famílias atuando junto com a escola contribuirão para 

que as nossas crianças se desenvolvam com segurança e autonomia. 

Esperamos que com a semente plantada na Educação Infantil, elas cresçam 

cidadãos conscientes, éticos e capazes de transformar nossa sociedade para 

melhor. 

•  EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM 

O CEI 01 tem se consolidado como escola inclusiva, com grandes 

desafios e perspectivas de atuação. Trata-se de um processo de construção 

crescente que envolve toda a comunidade escolar. Aspectos como estratégias 

pedagógicas, recursos didáticos específicos, bem como orientação familiar tem 

demandado estudos e planejamentos do grupo de educadores. Nossa meta é 

fazer da educação infantil um espaço onde todos possam ter acesso a trocas 

de aprendizagens, beneficiando-se mutuamente com as diferenças. A escola 

deve atuar no sentido de adaptar-se as especificidades de cada aluno. 

 As relações entre os integrantes do contexto escolar influenciam 

diretamente no processo de ensino-aprendizagem. Dessa maneira, a reflexão 

sobre os vínculos estabelecidos entre os sujeitos e o potencial de crescimento 

que há nestas relações geram possibilidades de otimização dos processos de 

aprendizagem. 

Acreditando que, como parte que somos nesta construção, podemos 

assumir um papel de colaboradores, promovendo espaços de escuta, de apoio 

e de reflexão sobre tais processos e concepções, construindo coletivamente 

novas possibilidades de atuação dos profissionais de educação. Tal proposta 

foi elaborada pela SEAA/SOE considerando a necessidade de constante 

discussão sobre a temática da Inclusão, onde as possibilidades e necessidade 

de oxigenação favorecem estratégias interventivas inerentes à inclusão e ao 

Currículo da Educação Infantil. 

  

• SALA DE RECURSOS 
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Desde 2007 temos sala de recursos, que  promove condições de acesso, 

participação e aprendizagem no ensino regular aos estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 

matriculados na rede pública de ensino regular, oferecendo atendimento 

individualizado aos nossos estudantes com necessidades educacionais 

especiais, além de estimular outras  crianças que   apresentam dificuldades    

no  desenvolvimento (em processo de diagnóstico),  crianças que foram 

observadas pela equipe da escola (SOE,SEAA e SR). Conforme nota técnica 

nº 04/2014/MEC/SECADI/DPEE sobre a não obrigatoriedade de laudo médico 

para ingresso de aluno com deficiência no AEE, “o Atendimento Educacional 

Especializado – AEE, visa promover acessibilidade, atendendo as 

necessidades educacionais específicas dos estudantes público alvo da 

Educação Especial,  a fim de que possa se efetivar o direito desses estudantes 

à educação.” E ainda, que “a ausência de laudo médico ou relatório de 

avaliação diagnóstica não se configura fator impeditivo de matrícula”. No artigo 

10 “estabelece que a resposta diagnóstica oriunda das avaliações procedidas 

pelo professor e pela equipe pedagógica da instituição educacional norteará as 

ações pedagógicas e encaminhamentos a serem implementadas, que poderá 

contar com a colaboração de outros profissionais das áreas de saúde, do 

trabalho, do serviço social, dentre outras, porém não estabelece a 

obrigatoriedade”. A SR, SOE e EEAA, trabalha de forma integrada, ou seja, em 

conjunto e com vistas a favorecer o melhor desenvolvimento de nossas 

crianças nos aspectos social, afetivo e cognitivo.   As atribuições do professor 

são: 

 - Atuar como docente, nas atividades de complementação ou suplementação 

curricular específica que constituem o atendimento educacional especializado; 

 - Articular com os professores das classes comuns, favorecendo o acesso 

dos estudantes com necessidades educacionais especiais e garantindo a 

transversalidade das ações da educação especial no ensino regular; 

 - Promover a interação dos estudantes com necessidades educacionais 

especiais em todas as atividades da escola, visando a inclusão. E também 

disponibilizar recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no 

processo de ensino e aprendizagem; 
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 - Orientar as famílias desses estudantes para o seu envolvimento e a sua 

participação no processo educacional. 

 

•  APOIO À COORDENAÇÃO:  

  Apoiar a coordenação e os professores na confecção de materiais 

utilizados em sala de aula e nos planejamentos pedagógicos. Organizar a sala 

dos professores e distribuir os materiais pedagógicos nos escaninhos de cada 

professoras - Trabalho de 2 professoras readaptadas e 1 servidora da carreira 

assistência. 
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9. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

  9.1 - AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

Dentro de uma unidade escolar a avaliação é um instrumento importante 

para a organização do trabalho pedagógico. Não deve focar-se somente no 

aluno, mas em todos os segmentos da instituição. Entendemos que a 

coerência entre o projeto político pedagógico, o currículo praticado e a 

observância dos espaços promotores da qualidade tornarão possíveis uma 

avaliação que seja qualitativa, reveladora do processo e do alcance da função 

social da escola. 

Nesse sentido, a função formativa é a que melhor se adapta ao processo 

democrático de ensinar e aprender. Na educação infantil, a avaliação acontece 

principalmente pela observação sistemática, relatórios e portfólios, sem objetivo 

de promoção. As reflexões oriundas dessa sistemática comporão o Relatório 

Descritivo Individual do Aluno – RDIA, que será entregue semestralmente, 

porém sua elaboração é diária. 

Quanto aos estudantes, avalia-se o seu desenvolvimento em todos os 

aspectos: físico, psíquico e cognitivo. Realiza-se a observação diária no 

desempenho das atividades propostas respeitando-se o ritmo de cada criança. 

A avaliação formativa será sempre a da observação do desempenho e do 

crescimento da criança em relação a ela mesma e nunca de sua comparação 

com os pares. Nesta etapa, faz-se presente a avaliação informal realizada 

pelos docentes e até mesmo pelas crianças. 

A avaliação na Educação Infantil deve ter um olhar muito atento e 

crítico, que poderá auxiliar o professor na hora de fazer as intervenções 

necessárias. Ao avaliar uma criança, apenas com suas atividades escritas ou 

na sua capacidade ou não de fazer tarefas, não está sendo realizada uma 

avaliação formativa. 

A avaliação formativa, como cita a SEEDF, é a que melhor se adapta 

ao processo democrático de ensinar e aprender, pois, na Educação Infantil, a 

avaliação acontece principalmente pela observação, relatórios e portfólios, sem 

objetivo de promoção. Ademais, a avaliação formativa será sempre a da 
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observação do desempenho e do crescimento da criança em relação a ela 

mesma e nunca de sua comparação com os pares (SEEDF, 2014). 

O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, volume 2, 

sinaliza que a avaliação formativa considera que não se trata de avaliar a 

criança, mas sim, as situações de aprendizagem que foram oferecidas. 

Significa dizer que a expectativa em relação à aprendizagem da criança deve 

estar sempre vinculada às oportunidades e experiências que foram oferecidas 

a ela (RCNEI, 1998, v. 2). 

Quando se fala em avaliação na Educação Infantil, é abordado um 

conceito muito amplo, uma vez que não é um objetivo de promoção ou 

comparação, conforme estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Infantil, em seu artigo 10, “As instituições de Educação Infantil 

devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e 

para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, 

promoção ou classificação” (DCNEI, 2009). 

E completando o entendimento, a Lei de Diretrizes e Bases em seu 

artigo 31, inciso I, cita: “Avaliação mediante acompanhamento e registro do 

desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção” (LDB, 1996).   

O que fica evidente que avaliar é também dialogar com seu aluno, 

ouví-lo sempre que necessário e direcioná-lo. Jussara Hoffman em seu livro 

Avaliação e Educação Infantil: Um Olhar Sensível e Reflexivo Sobre a Criança, 

demonstra que avaliar não é somente diagnosticar capacidades, trata-se de 

acompanhar a variedade de ideias e manifestações das crianças como base 

para planejar ações educativas significativas. Através de um olhar atento do 

professor, um olhar estudioso que reflete sobre o que se vê, sobretudo um 

olhar sensível e confiante nas possibilidades que as crianças apresentam 

(HOFFMANN, 2012, p. 30). 

Deve-se observar vários fatores do desenvolvimento infantil, avaliando 

de uma maneira que não vá excluir e nem discriminar ninguém, procurando 

observar e refletir não apenas o desenvolvimento pedagógico e cognitivo dessa 

criança, mas sim, englobando todos os aspectos, inclusive os afetivos. 

Avaliar não deve ser um simples ato técnico, usado para mensurar ou 

comparar. A avaliação na Educação Infantil deve assegurar, sobretudo, um 

clima sem tensões e limitações (HOFFMANN, 2012, p. 62). 
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Trabalhar diante da realidade que se presencia, sendo ela satisfatória 

ou não, faz com que estudantes e professores sintam-se mais seguros e 

acolhidos. E nada melhor para superar essas dificuldades do que a avaliação 

que o professor faz diariamente com as crianças (roda de conversa, calendário, 

quantos somos hoje, atividades, pátio, parque, etc.). Como nas palavras de 

Hoffmann: 

Avaliar é construir estratégias de acompanhamento da história que 

cada criança vai construindo ao longo de sua vivência na instituição e 

fora dela. A autora cita ainda que é impossível, ao avaliar uma 

criança, analisar seus avanços em uma ou outra área, isoladamente 

(HOFFMANN, 2012, p. 38). 

A avaliação da aprendizagem, do desenvolvimento cognitivo da 

criança, é um processo que envolve o aluno em todas suas tarefas diárias, 

beneficiando-o em todos os momentos de seu cotidiano.   

 Seguindo esse conceito, o Referencial Curricular Nacional para a 

educação infantil, volume 2, reforça que: 

A observação das formas de expressão das crianças, de suas 

capacidades de concentração e envolvimento nas atividades, de 

satisfação com sua própria produção e com suas pequenas 

conquistas é um instrumento de acompanhamento do trabalho que 

poderá ajudar na avaliação e no replanejamento da ação educativa 

(RCNEI, 1998, v. 2). 

Portanto, professores não devem ter receio em avaliar seus estudantes 

constantemente, uma vez que a avaliação informa sobre a realidade e pode ser 

de grande utilidade para tomadas de decisões, que irão auxiliar o 

desenvolvimento pedagógico do público em questão. 

A avaliação parte sempre da interpretação do que se vê. Envolvem as 

percepções, os sentimentos, as experiências anteriores e os conhecimentos de 

quem avalia (HOFFMANN, 2012, p. 86). 

O bom processo de avaliação deve refletir na prática pedagógica do 

professor, buscando melhorias para que o ensino aprendizagem aconteça da 

melhor forma possível.  

Ao final de cada semestre letivo é realizado o Relatório Descritivo do 

educando, segundo orientações da Secretaria de Educação do DF.  A 
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avaliação do aluno é feita em conjunto com direção, professor e profissionais 

especializados. A elaboração do Registro de Avaliação é de responsabilidade 

do docente que responde pela turma. A colaboração de outros profissionais 

serve para qualificar o que se procura registrar. Esta avaliação é sempre feita 

com o objetivo de avaliar a prática pedagógica e melhorar nosso desempenho. 

Ao avaliar, visamos captar as expressões, a construção do pensamento 

e do conhecimento, o desenvolvimento da criança bem como suas 

necessidades e interesses, tudo como norteadores do planejamento e das 

práticas pedagógicas. 

A avaliação precisa ser conduzida com ética, o que significa levar em 

conta o processo de aprendizagem dos estudantes em consonância com os 

seguintes aspectos: respeito às produções dos estudantes, avaliação 

desvinculada de comparação, avaliação informal encorajadora, uso dessa 

avaliação para os propósitos de conhecimento do estudante. 

 

9.2 - CONSELHO DE CLASSE  

Em 2017 o CEI 01 implantou o conselho de classe na educação infantil, 

um importante instrumento de avaliação e troca de experiências e estratégias 

metodológicas entre os educadores. É realizado em dois turnos com a 

presença das professoras, direção, Equipe de Apoio Especializado à 

Aprendizagem, Serviço de Orientação Educacional e Sala de Recursos.  

O objetivo do trabalho é avaliar o trabalho pedagógico das turmas, 

pontuando pontos positivos e negativos, bem como indicar possíveis 

estudantes com dificuldade de aprendizagem e ou sócio emocionais. 

O Conselho de Classe traz informações para à equipe pedagógica da 

escola conhecer mais detalhadamente o trabalho de cada turma e auxiliar na 

criação de estratégias e estratégias de intervenção que contribuam para a 

otimização da aprendizagem em todos os seus aspectos. 

O CEI elaborou um instrumento de avaliação com os seguintes itens, 

que norteiam o Conselho: 
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CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 01 DE SOBRADINHO 
CONSELHO DE CLASSE 

_____º SEMESTRE/201___ 
 

PERÍODO: _____ TURMA: ____ PROFESSORA:_______________ 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA TURMA: 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

AVANÇOS/NECESSIDADES DA TURMA NA APRENDIZAGEM: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ESTUDANTES FALTOSOS / Nº DE 

FALTAS:________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ESTUDANTES COM DIFICULDADE NA APRENDIZAGEM / ESTRATÉGIAS 

UTILIZADAS:____________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ESTUDANTES QUE APRESENTAM PROBLEMAS DE 

COMPORTAMENTO:______________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ESTUDANTES COM DIFICULDADE NA FALA:_________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ESTUDANTES COM DIFICULDADE VISUAL:___________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ALUNOS 

ENCAMINHADOS:________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

9.3 – AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Ressaltamos que a própria avaliação deve ser sempre repensada, tendo 

como fim uma avaliação formativa, refletindo o compromisso de todos com a 

construção de uma escola democrática, publica e de qualidade. 

O tema avaliação dentro de uma unidade escolar extrapola o universo 

do professor e do aluno. Aborda os professores, servidores, pais, famílias e 

comunidade escolar.  

A finalidade básica da avaliação é servir para tomar decisões, observar a 

evolução e o progresso dos trabalhos, para planejar se necessário, intervir e 

modificar determinadas situações, relações ou atividades.  

A avaliação do trabalho da escola ou sua autoavaliação é interna, 

processual e permanente. Deve ocorrer com envolvimento de todos os 

segmentos: famílias, estudantes, gestores, professores e demais profissionais 

de educação. Registramos as contribuições para que não se percam elementos 

significativos para a reorganização do trabalho da escola.  

Buscando sempre o equilíbrio e o crescimento constante em nosso 

trabalho realizamos, bimestralmente, uma reunião, onde é feita uma avaliação 

geral de toda a equipe e do trabalho realizado, com a participação da 

comunidade escolar. 
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 A avaliação destina-se a analisar a implementação do projeto político 

pedagógico, visando identificar suas potencialidades e fragilidades e orientar 

sua revisão constante, garantindo a qualidade do trabalho, tendo o PPP como 

integrador dos processos da escola. 

A qualidade das relações interpessoais na escola é fundamental para se 

ter um ambiente harmônico e tranquilo, facilitando assim a realização do nosso 

trabalho. Sendo assim, nos empenhamos ao máximo para que o convívio 

dentro da escola seja fraterno, de modo que os conceitos de justiça, respeito e 

solidariedade sejam vivenciados e compreendidos. Buscando sempre o diálogo 

como forma de dirimir conflitos e de tomar decisões coletivas. 

Diálogo e reflexão são a base de nossa equipe, procurando sempre 

fazer auto avaliações do nosso trabalho que se realiza de forma global sempre 

afinados com o pedagógico e o administrativo da escola. 

A escola utiliza-se do instrumento questionário Sócio Econômico e 

Cultural para buscar da comunidade sua percepção sobre a escola, bem como 

acatar sugestões para melhoria do funcionamento e ouvir quais os temas são 

de interesse das famílias para construção de Oficina temática para os pais. 

 Sempre que surge a ideia de avaliação, lembra-se de provas ou testes 

que medem a capacidade de raciocínio de um aluno.  Avaliar a aprendizagem 

vai muito além de classificar e mensurar. Na Educação Infantil, não se deve 

esquecer que a avaliação é uma prática diária por parte do professor. É preciso 

ter nos propósitos a ideia de que avaliar um aluno durante todo o processo é a 

melhor maneira de avaliar o trabalho dos professores como profissionais e 

objetivando o aprendizado da criança. 
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10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

Essa escola, como instituição de Educação Infantil, cumpre um papel 

social e incorpora as funções de educar e cuidar. Desenvolvendo as 

capacidades, favorecendo os mais variados conhecimentos, bem como, 

promovendo os cuidados essenciais para a formação física e emocional das 

crianças atendidas. 

Educar na concepção de propiciar às crianças uma aprendizagem 

orientada, integrada e de forma lúdica. Desenvolvendo as capacidades de 

relação interpessoal, de ser e de estar com os outros em atitude de respeito e 

confiança. Assim, a escola estará não só formando as capacidades de 

apropriação de conhecimentos sistematizados, mais contribuindo para a 

formação de crianças felizes e saudáveis. 

Cabe a escola buscar desenvolver nas crianças as potencialidades 

corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas. Lembrando sempre que o 

aluno é um ser humano, em contínuo crescimento e desenvolvimento, portador 

de singularidades e necessidades especiais, respeitando sempre a sua faixa 

etária. 

Busca favorecer a integração entre as crianças e o professor, meio pelo 

qual a troca de experiências e o saber se concretizam, seja com conversa, 

brincadeiras ou aprendizagens orientadas. 

A intervenção desta escola no processo da organização curricular 

privilegia a aprendizagem significativa. Isto significa dizer que a criança sendo 

mediada constrói o seu próprio conhecimento, que se associam e se integram 

com as experiências trazidas do lar, integradas às estruturas cognitivas. 

Respeitamos ao selecionar habilidades os conhecimentos prévios que cada 

criança traz consigo para a vida escolar. São oferecidos desafios à criança 

para incentivar a busca de soluções, ou seja, a resolução de problemas. 

Uma ação educativa comprometida com a cidadania, com a inclusão 

social leva-se em consideração as adversidades das crianças portadoras de 

necessidades especiais. Por isso, a escola adota providências para possibilitar 

a adaptação social, dessas crianças conjuntamente com o incentivo a de 

valores éticos, e a dignidade do ser humano, o respeito pelo outro e a 
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igualdade de oportunidades. O convívio com as crianças portadoras de 

necessidades especiais tem sido benéfico para todos, visto que todos os 

educadores e educandos procuram desenvolver um trabalho voltado para o 

atendimento dos mesmos favorecendo o desenvolvimento e a aprendizagem.  

Em 2018 a Secretaria de Educação apresentou uma nova versão do 

Currículo em Movimento, com base numa revisitação do anterior e adequações 

que o tornaram mais próximo das práticas das instituições de Educação Infantil. 

 

10.1 - EIXOS INTEGRADORES DO CURRÍCULO DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

A Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 5, de 17 de 

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

Infantil. Esse documento delibera, em seu artigo 9º, que as práticas 

pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem 

ter como eixos norteadores a brincadeira e as interações. Assim, a SEEDF 

adota como Eixos Integradores do Currículo estes elementos basilares do 

trabalho educativo com as crianças: Educar e Cuidar, Brincar e Interagir. Tais 

eixos precisam ser considerados juntamente com os Eixos Transversais do 

Currículo em Movimento: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação 

em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade.  

O cotidiano de educação coletiva é permeado por essa transversalidade, 

que reclama ações acerca da biodiversidade e diversidade cultural, étnico-

racial, de crença, de gênero e configurações familiares, inclusão das crianças 

com deficiência, atendimento à heterogeneidade e à singularidade, direito às 

aprendizagens e diversas formas de viver a infância e convivências entre as 

gerações.  

Portanto, a elaboração da Proposta Pedagógica – PP, que é construída 

à luz deste currículo, precisa ser pensada de acordo com a realidade da 

instituição que oferta Educação Infantil, observando características, identidade 

institucional, escolhas coletivas e particularidades pedagógicas, de modo a 

estabelecer a integração dessas experiências, bem como conhecer a realidade 

social que permeia tais instituições e a realidade das crianças com as quais 

atua pedagogicamente. Todos esses elementos precisam dialogar com os 
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Eixos Transversais e Integradores, que se aplicam à realidade da Educação 

Infantil do Distrito Federal por inteiro. 

 

• EDUCAR CUIDAR 

 

É por meio das relações sociais que as crianças se apropriam, 

reproduzem e produzem atividades vivenciadas em sua sociedade. No 

contexto da Educação Infantil, “(...) essa experiência estará vinculada aos 

desafios da vida coletiva numa cultura diversificada e às exigências de um 

Projeto Político Pedagógico sistematizado” (BARBOSA, 2009, p. 82). Dessa 

forma, o cuidado com o corpo é aprendido, associado à cultura e às relações 

sociais. Conhecimentos como alimentação, brincadeiras, higiene, controle 

corporal, movimento, repouso e descanso e recepção e despedida das 

crianças são práticas sociais que devem ser problematizadas e orientadas no 

espaço da Educação Infantil a fim de garantir o desenvolvimento integral das 

crianças (BARBOSA, 2009).  

O ato educativo diz respeito não apenas à apropriação do patrimônio 

cultural da humanidade, expresso nas artes, ciências, tecnologias, tradições, 

acesso ao qual as crianças efetivamente têm direito, mas, na Educação Infantil, 

todas as ações se prestam a educar, a apresentar suas tradições culturais às 

novas gerações e inseri-las na sua sociedade. As crianças aprendem como se 

alimentar, repousar, higienizar-se, vestir-se, interagir no seu meio social. Daí a 

necessidade de que as ações pedagógicas, na instituição que atende à 

Educação Infantil, sejam planejadas, tenham intencionalidade e partam de 

situações reais do cotidiano. Quando as crianças são cuidadas, aprendem 

também a cuidar de si, dos outros, dos ambientes, dos animais, da natureza. 

Portanto, educar e cuidar são ações indissociáveis. 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” (BARBOSA, 2009, p. 70). O 

cuidado é, portanto, uma postura ética de quem educa. 
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• BRINCAR E INTERAGIR 

 

Na Educação Infantil, 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.  

A maneira como as relações sociais acontecem, no âmbito da instituição 

de educação para a primeira infância, influencia na qualidade do processo de 

aprendizagem e desenvolvimento. Em vista disso, o coletivo, a troca de 

experiência, a relação com os objetos, pessoas e os elementos sociais e 

culturais contribuem para a constituição de vínculos com o outro e com o 

conhecimento, a curiosidade, o espírito investigativo, criativo e imaginativo. Nas 

interações que se estabelecem em uma educação cuidadosa, a unidade afeto-

intelecto precisa se consolidar, pois a atividade intelectual envolve a afetividade 

intrinsecamente como ações indissociáveis presentes nos relacionamentos 

humanos.  

Portanto, em meio às práticas educativas, é essencial a possibilidade de 

expressão das emoções e dos sentimentos, pois as pessoas envolvidas nessa 

prática educativa afetam e são afetadas (VIGOTSKI, 2009). A compreensão da 

criança como ser que pensa e sente simultaneamente pode mensurar a 

relevância da afetividade como parte integrante do processo de aprendizagem 

e desenvolvimento, o que deve pautar a reflexão sobre as interações 

estabelecidas na instituição de educação para a primeira infância. Assim, é 

importante conhecer as preferências das crianças, a forma delas participarem 

nas atividades, seus parceiros elegidos para os diferentes tipos de tarefas e 

suas narrativas. Essas observações e percepções podem ajudar o profissional 

da educação a reorganizar as atividades de modo mais adequado à realização 

dos propósitos infantis e das aprendizagens coletivamente trabalhadas.  

As interações criança/criança são essenciais e merecem conquistar 

tempos e espaços no planejamento e nas atividades. Os pressupostos teóricos 
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do Currículo em Movimento do Distrito Federal não entendem o 

desenvolvimento como uma conquista individual, mas coletiva e que ocorre a 

partir do caminho de desenvolvimento de cada criança, em meio às relações 

sociais e culturais.  

Nas relações interpessoais, intra e intergeracionais, com os objetos da 

cultura e com os saberes, a criança aprende, desenvolve-se e humaniza-se. 

Outro aspecto importante, traz-nos Kishimoto (2010) ao afirmar a necessidade 

de integrar a educação ao cuidado e à brincadeira, apresentando como 

elementos exigidos a(s): • Interação com o docente; • Interação com os pares; 

• Interação com os brinquedos e materiais; • Interação entre criança e 

ambiente; • Interações (relações) entre a instituição que oferta Educação 

Infantil, a família e/ou responsáveis e a criança.  

Segundo Kishimoto (2010, p. 01), “a opção pelo brincar desde o início da 

educação infantil é o que garante a cidadania da criança e ações pedagógicas 

de maior qualidade”. Brincando, a criança lança mão de variadas formas de 

expressão: gesticula, fala, desenha, imita, brinca com sons, canta, entre outras 

possibilidades. 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, mas 

aquela que contribui de modo mais decisivo no processo de desenvolvimento 

infantil (ELKONIN, 2012).  

Segundo Vigotski (2008), a brincadeira cria a chamada zona de 

desenvolvimento iminente, impulsionando a criança para além do estágio de 

desenvolvimento que ela já atingiu. Para o autor, o brincar libera a criança das 

limitações do mundo real, permitindo que ela crie situações imaginárias. Brincar 

é uma ação simbólica essencialmente social, que depende das expectativas e 

convenções presentes na cultura. Quando duas crianças brincam de ser um 

bebê e uma mãe, por exemplo, fazem uso da imaginação, mas, ao mesmo 

tempo, não podem se comportar de qualquer forma; devem obedecer às regras 

do comportamento esperado para um bebê e uma mãe, dentro de sua cultura. 

Caso não o façam, correm o risco de não serem compreendidas pelos 

companheiros de brincadeira.  
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Contudo, de acordo com a Psicologia Histórico-Cultural, ninguém nasce 

sabendo brincar. A brincadeira emerge da vida em sociedade entre os seres 

humanos. Aprende-se pelas interações com outras crianças e com adultos, 

pelo contato com objetos e materiais, pela observação de outrem, pela 

reprodução e recriação de brincadeiras, pelas oportunidades ofertadas para 

isso. Aprende-se nas instituições de Educação Infantil, em casa e na 

sociedade, nas interações que se estabelecem entre os familiares e amigos. As 

possibilidades de exploração do brinquedo, por exemplo, dependem da ação 

dos adultos e do que a criança incorpora dessa relação.  

Diante de tudo isso, sugerem-se algumas perguntas que podem orientar 

a vivência da brincadeira no cotidiano da instituição de Educação Infantil: • Por 

que as crianças brincam? • Brincar é realmente importante na instituição de 

Educação Infantil? • Qual a relação entre brincadeira, aprendizagens e 

desenvolvimento? • De que maneira organizar e incentivar brincadeiras que 

quebrem os estereótipos de gênero e etnia? • Como articular as brincadeiras e 

interações com as experiências da comunidade? • Como preservar a memória 

cultural popular e vinculá-la às novas tecnologias? • Como observar, 

acompanhar e participar das brincadeiras para estabelecer vínculos e contribuir 

para o desenvolvimento da criança? • Como contribuir com a imaginação 

infantil instigando a criatividade, investigação, curiosidade? • É possível e 

desejável inserir atividades lúdicas, jogos e cantigas tradicionais no repertório 

contemporâneo da brincadeira infantil? 

Segundo Zoia Prestes (2012), a tradução correta para o termo utilizado por 

Vigotski é “zona de desenvolvimento iminente”, pois o desenvolvimento está na 

iminência de acontecer. Vigotski estabeleceu um pensamento dialético, e, 

nesse sentido, não tratava de etapas que se sucedem de forma linear. Permitir 

que as crianças sejam protagonistas nas ações de brincar não significa deixá-

las sem a supervisão e orientação de adultos. A criança, em todos os espaços 

e tempos da instituição de Educação Infantil, é o centro do planejamento 

curricular: mesmo quando brinca sozinha, o professor precisa ter um olhar 

atento ao que está acontecendo, observando as ações, indagações e 

conquistas que as crianças estabelecem por meio das brincadeiras.  
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Tal como ressalta Kishimoto (2010), São inúmeras as experiências 

expressivas, corporais e sensoriais das crianças pelo brincar. Não se podem 

planejar práticas pedagógicas sem conhecer a criança. Cada uma é diferente 

de outra e tem preferências conforme sua singularidade. Em qualquer 

agrupamento infantil, há crianças que estão mais avançadas, outras, em ritmos 

diferentes. Dispor de um tempo mais longo, em ambientes com variedade de 

brinquedos, atende os diferentes ritmos das crianças e respeita a diversidade 

de seus interesses (KISHIMOTO, 2010, p. 4). A brincadeira deve se fazer 

presente nos gestos e nas diferentes formas de apresentação oral, nos 

brinquedos e jogos e nos exemplos habituais dados pelos profissionais da 

educação. Ela também precisa guiar outras atividades, como troca de fraldas, 

banho, alimentação e escovação dos dentes, independentemente da faixa 

etária. A brincadeira, como prática educativa, possibilita que as interações 

entre as crianças e seus pares e entre elas e os adultos se constituam como 

um instrumento de promoção da imaginação, da experimentação e da 

descoberta. 

 

10.2 - EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE 

Partindo dessa compreensão de criança, cabe observar suas infâncias e 

seus percursos como produtoras de cultura, pois há inegável diversidade 

cultural brasileira que se reflete na composição do Distrito Federal, dadas suas 

peculiaridades que comportam tanto os modos de viver das crianças do campo, 

indígenas, quilombolas e migrantes do território nacional. O trabalho educativo 

nas instituições que ofertam Educação Infantil pressupõe a ampliação do olhar 

voltado às infâncias constituídas historicamente no território distrital, pois: 

Crianças e infâncias são marcadas por conceitos constituídos social e 

culturalmente. O modo como são percebidas e compreendidas interfere, direta 

e indiretamente, na organização do trabalho pedagógico a ser realizado nas 

instituições educativas para a primeira infância (DISTRITO FEDERAL, 2018, p. 

21).  

Tal representatividade cultural presente no Distrito Federal abarca, 

também, os contextos das crianças estrangeiras, reiterando assim, que “dentro 

das instituições que ofertam Educação Infantil na SEEDF, pressupõe que não 
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podemos nos restringir a pensar uma única criança, uma única infância e, sim, 

às inúmeras infâncias e crianças que se fazem presentes no contexto 

educativo e coletivo” (DISTRITO FEDERAL, 2018, p. 21).  

Nesse sentido, observa-se que: A comunidade escolar está cada vez 

mais diversificada, hoje temos em nossa rede de ensino, crianças indígenas, 

quilombolas, do campo, entre outras, envolvidas em um mar de tecnologias, 

que podem ter ou não mais ou menos influência no seu cotidiano. Todas essas 

diferentes crianças, com especificidades distintas, precisam ser consideradas 

na prática educativa (DISTRITO FEDERAL, 2018, p. 21). A exemplo do eixo 

UNIVERSO DO BRINCAR - evidenciado pelo Guia da VI Plenarinha 

(DISTRITO FEDERAL, 2018), torna-se importante destacar esta pluralidade 

infantil no trabalho educativo, nos diversos campos de experiências elencados 

neste Currículo.  

A prática docente, permeando os campos de experiências, os direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da criança, deve compreender e 

considerar, em sua intencionalidade educativa, as variáveis que constituem as 

infâncias presentes no Distrito Federal alinhadas às práticas socioculturais da 

atualidade. Mesmo dentro de um grupo étnico existem muitas diferenças, como 

entre os indígenas. As crianças indígenas têm sua infância diferenciada em 

cada etnia, formando em sua aldeia seu modo de vida social particular. 

Portanto, deve-se considerar, na instituição que oferta Educação Infantil, os 

momentos de trocas de experiências, em que as crianças compartilhem sua 

cultura, aprendendo umas com as outras, enriquecendo seu repertório cultural 

e de seus pares.  

É importante mencionar as experiências que alguns grupos sociais 

possuem em meio à coletividade, com os anciãos, com o território, com os 

recursos naturais, as tradições, os costumes, entre outras, que podem ser 

compartilhadas com os que não usufruem desse contexto, inclusive em 

atividades realizadas nos espaços fora dos muros da instituição educativa. 

Lembrando que as tradições não são isoladas, elas se movimentam com o 

fluxo do processo histórico, possibilitando o resgate e a continuidade de 

tradições, dialogando com a sociedade atual, em uma dinâmica de resistência 

e transformação (DISTRITO FEDERAL, 2018, p. 23).  
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Destaca-se que a intencionalidade do trabalho educativo com crianças 

das mais diversas culturas deve estabelecer vínculos com seus valores 

culturais, sociais, históricos e econômicos de suas comunidades, onde a 

instituição que oferta Educação Infantil se estabelece como “um espaço de 

diálogo entre o conhecimento escolar e a realidade social das crianças, 

valorizando o desenvolvimento sustentável, o trabalho, a cultura, a luta pelo 

direito à terra e ao território” (DISTRITO FEDERAL, 2018, p. 23).  

No cotidiano da Educação Infantil, o docente deverá propiciar momentos 

de escuta e rodas de conversa com vistas a identificar as características 

culturais individuais das crianças. Em geral, as crianças quilombolas, 

indígenas, bem como as do campo, convivem nos espaços naturais disponíveis 

e se desenvolvem nas atividades realizadas nesse contexto. As escolas que 

recebem crianças indígenas e quilombolas ou de outros grupos sociais, devem 

olhar as especificidades dessas crianças, respeitando suas histórias de vida, 

suas comunidades, suas tradições e convidando-as a compartilhar suas 

experiências, possibilitando espaços e tempos de troca, para que assim, todas 

as crianças possam ampliar suas experiências, saberes e conhecimentos 

(DISTRITO FEDERAL, 2018, p. 24).  

Outro aspecto importante a considerar na Educação Infantil é o 

desenvolvimento de uma educação que promova a igualdade racial, no sentido 

de apresentar às crianças a realidade existente e provocar reflexões sobre a 

diversidade humana e o respeito a essa diversidade, isso em relação a todas 

as raças e etnias que constituem a humanidade. Se uma criança negra se 

sente bem com o seu corpo, seu rosto e seus cabelos, e uma criança branca 

também se sente bem consigo mesma, pode haver respeito e aceitação entre 

elas. Essa é a importância do trabalho com a promoção da igualdade racial 

nesta etapa. Se houver uma intervenção qualificada e que não ignore a “raça” 

como um componente importante no processo de construção da identidade da 

criança, teremos outra história sendo construída (BRASIL, 2012, p. 9).  

Como referendado acima, o respeito é essencial no processo educativo 

e, nesse sentido, destaca-se as crianças indígenas, estrangeiras e/ou 

refugiadas que precisam de atenção em relação à sua inserção em uma nova 

cultura que possui muitas diferenças, dentre elas, a língua. Em muitas etnias 
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indígenas, as crianças dialogam usando apenas sua língua materna, situação 

que também ocorre com as crianças de outros países.  

As instituições que atendem à Educação Infantil precisam se organizar 

para acolher essas crianças, de forma que tenham um olhar e uma escuta 

sensível às suas necessidades, buscando estratégias de comunicação e de 

inserção no coletivo das próprias crianças, por meio de inúmeras formas de 

expressão que podem ser vivenciadas pelos humanos. Cabe ainda destacar o 

esforço no sentido de estabelecer comunicação entre a instituição educativa, a 

criança e sua família e/ou responsáveis, focando nos aspectos afetivos e 

cognitivos, bem como motores, sensoriais e sociais, imbricados nas relações 

educativas.  

Portanto, 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. 

 

10.3 - CIDADANIA E EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS 

HUMANOS 

A Educação Infantil é duplamente protegida pela Constituição Federal – 

CF (BRASIL, 1988): tanto é direito das crianças com idade entre zero e cinco 

anos (Art. 208, IV), como é direito das trabalhadoras e dos trabalhadores das 

cidades e do campo em relação às suas filhas, filhos e dependentes (Art. 7, 

XXV). Ou seja, a Educação Infantil ilustra a relação recíproca que caracteriza 

os direitos humanos ao unir o direito à educação e ao trabalho.  

Nesse sentido, a Educação Infantil volta-se como expressão dos direitos 

humanos, com foco na dignidade e no direito de aprendizagem das crianças. 

Além disso, representa possibilidades de emancipação, uma vez que a garantia 

de oferta da Educação Infantil viabiliza o ingresso ou permanência de 
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trabalhadoras e trabalhadores, com destaque às mulheres, no mercado de 

trabalho.  

É importante mencionar que nem sempre o atendimento educativo foi 

assegurado às crianças dessa faixa etária. Voltando um pouco na história, até 

o século XVIII, não existia nem mesmo um olhar às singularidades das 

crianças. Entre os séculos XIX e XX, começam a emergir, de modo ainda 

incipiente, uma inflexão na direção dos direitos das crianças, prerrogativas de 

cidadania, teorias do desenvolvimento e conhecimento da periodicidade da 

vida infantil. Iniciativas da Medicina, da Psicologia e da Pedagogia formulam 

discursos e sustentam práticas, divulgando normas de higiene e cuidados para 

as crianças.  

Investem-se em campanhas de amamentação, criam-se instituições de 

atendimento, como as creches (ainda com um viés assistencial) e jardins de 

infância. Com o tempo, começa a ganhar corpo um ideário sobre a infância que 

atribui à criança o status de sujeito de direitos, estendendo-se na elaboração 

de documentos celebrados internacionalmente, entre os quais, a Declaração de 

Genebra (1924), a Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959) e a 

Convenção dos Direitos da Criança (1989).  

No Brasil, a década de 1980 marca a virada do processo de 

reconhecimento e valorização da infância, porque o enfoque sai da tutela da 

família e recai sobre o direito assegurado pelo Estado. A criança passa a ser 

considerada sujeito de direitos, fruto da mobilização da sociedade civil 

organizada, do movimento de mulheres e de pesquisadoras e pesquisadores 

da educação, em especial da Educação Infantil, que, por meio de intensas lutas 

e discussões sobre a necessidade da educação formal, culminou com os 

avanços registrados na CF de 1988, que passa a considerar a criança como 

sujeito de direitos: direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 

à dignidade, ao respeito, à liberdade, às convivências familiar e comunitária. 

Uma das consequências desse movimento é o reconhecimento da 

Educação Infantil como dever do Estado e direito da criança. Se a promulgação 

do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA em 1990 foi um dos primeiros 

marcos nessa direção, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB, promulgada em dezembro de 1996, é a consolidação que firma o elo 



 

 81  

entre a primeira infância e o atendimento educativo em instituições de 

educação coletiva.  

A Educação Infantil, segundo os artigos 29 e 30 da LDB é a “primeira 

etapa da Educação Básica”. Essa lei consagra definitivamente o atendimento 

às crianças de até cinco anos de idade, como parte da estrutura e do 

funcionamento dos sistemas educacionais. Seguindo a mesma direção, a 

BNCC define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais 

para a Educação Infantil e demais etapas da Educação Básica, afirmando a 

necessidade e importância de atendimento educativo às crianças da primeira 

infância.  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter 

normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 

essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo das etapas 

da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o 

Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2017) 

Ressalta-se com especial destaque os direitos de aprendizagens 

referenciados pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC 2018 que 

estabelece: 

 

1) CONVIVER 

Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, 

utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o 

respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. 

 

2) BRINCAR 

Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 

tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e 

diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua 

imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, 

sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. 

 

3) PARTICIPAR 
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“Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do 

planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador 

quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das 

brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes 

linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando.” 

 

4) EXPLORAR 

Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, 

emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da 

natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em 

suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 

 

5) EXPRESSAR 

Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas 

necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, 

opiniões. 

 

6) CONHECER-SE 

Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, 

constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, 

nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens 

vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário.” 

 

10.4 - EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

O termo sustentabilidade tem se tornado cada vez mais popular, 

especialmente no mundo dos negócios. Mas a questão é bem mais abrangente 

- e tem tudo a ver com você e com a Educação. Um dos preceitos básicos da 

sustentabilidade é a relação entre as coisas. As ações de cada um repercutem 

na família e, em cadeia, na escola, no bairro, na cidade, no país e no mundo. 

Não se deve ver isso como um peso nas mãos de cada indivíduo e nem uma 

responsabilidade do governo e de grandes corporações, mas considerar que 

cada um de nós é participante de um sistema e deve fazer o que estiver ao seu 

alcance para o equilíbrio dele. Como diz o físico austríaco Fritjof Capra, autor 
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do livro O Ponto de Mutação(Ed. Cultrix, 432 págs., 52 reais) e fundador do 

Centro de Ecoalfabetização, nos Estados Unidos: "A sustentabilidade não é 

uma propriedade individual, mas de uma teia completa de relacionamentos".  

O termo começou a tomar forma em 1972, quando o economista 

polonês naturalizado francês Ignacy Sachs falou em ecodesenvolvimento. Já 

na década de 1980, o norte-americano Lester Brown, presidente do 

Worldwatch Institute (WWI), defendeu a importância de satisfazer às próprias 

necessidades sem reduzir as oportunidades das novas gerações. O tema 

ganhou maior repercussão, contudo, na Rio 92, a Conferência das Nações 

Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, realizada no Rio de 

Janeiro. 

Na época, vários segmentos da sociedade se pronunciaram a favor da 

ideia e pensavam em uma nova maneira de conduzir o desenvolvimento das 

nações, não só com o objetivo de melhorar o desempenho econômico, mas 

também considerando que o planeta tem recursos naturais finitos. Para eles, 

qualquer atividade, seja de uma instituição, seja de uma pessoa, deveria 

respeitar três pilares: ser economicamente viável, socialmente justa e 

ambientalmente correta.  

Hoje, os especialistas indicam que não há um modelo único de 

desenvolvimento, mas que outros aspectos devem ser levados em conta, como 

o respeito às diversidades culturais, as políticas de longo prazo e a ética. Outro 

item pode ser acrescentado à lista: a mudança de atitude. "O 

redimensionamento dos princípios ou valores humanos é essencial para que 

mais pessoas vivam num ambiente harmônico e respeitoso", diz Andrée de 

Ridder Vieira, coordenadora geral do Instituto Supereco, em São Paulo.  

Em sala, o tema deve ser tratado de maneira transversal e relacionado 

aos conteúdos. E, para ser coerente, a escola deve dar o exemplo. "Se o 

ambiente é agradável e respeitoso, os estudantes levam para casa e para a 

vida essa mesma exigência na maneira de ser", diz Sueli Furlan, selecionadora 

do Prêmio Victor Civita - Educador Nota 10 e docente do Departamento de 

Geografia da Universidade de São Paulo (USP).  
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11. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAR O PP 

 

11.1 – GESTÃO PEDAGÓGICA 

 A organização do trabalho pedagógico na escola é estruturada de 

acordo com a carga horária das professoras que atuam em 40h semanais, na 

jornada ampliada, das quais 25h em regência de classe e 15h em coordenação 

pedagógica. O período destinado à coordenação é utilizado para o 

planejamento coletivo onde se dá a troca de experiências, pesquisa, estudos, 

avaliação, debates, confecção de materiais, cursos de capacitação (na própria 

escola), sob a orientação da Coordenadora Pedagógica que articula a teoria à 

prática e a coordenação individual que pode acontecer em outro espaço 

diferente do da escola e fora Unidade da Educação Básica (UNIEB), Escola de 

Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação (EAPE) e etc.  

O planejamento se dá diariamente, nos três dias destinados ao mesmo, 

coletivamente, de maneira que, as professoras de um turno possam 

complementar as ideias das professoras do outro turno. Os resultados são 

positivos possibilitando a avaliação e o redimensionamento do trabalho em 

relação às aprendizagens.  

 Nas quartas, contamos com a participação da equipe do SOE (Serviço 

de Orientação Educacional) e da professora da sala de recurso. Nas 25 horas 

destinadas à regência, os (as) estudantes são atendidos (as) em turnos de 5 

horas diárias, no matutino ou no vespertino, de segunda a sexta-feira, em salas 

de aula previamente preparadas e organizadas de acordo com as 

necessidades e interesses das crianças. 

  As práticas pedagógicas desenvolvidas têm como eixo integrador do 

currículo o “Educar e cuidar, brincar e interagir e os eixos transversais: 

educação para a diversidade; educação para a sustentabilidade; educação 

para e em direitos humanos e educação para a cidadania” que são abordadas 

através Dos seguintes campos de experiências: Cuidado consigo e com o 

outro; interações com a natureza e sociedade; linguagem oral e escrita; 

linguagem artística, linguagem matemática; linguagem corporal e linguagem 

digital.  
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 Sendo assim, organizamos o trabalho, levando sempre em consideração 

o tempo, os ambientes, os materiais, os objetivos, campos de experiência, 

interesses e características das crianças, promovendo diversas situações 

didáticas para que ocorram aprendizagens significativas, a saber: 

 

RELAÇÃO TEMPO E ESPAÇOS 

 

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES: PLANEJAMENTO DIÁRIO 

ATIVIDADES PERMANENTES:  

• Entrada no pátio 

• Rotina 

• Rodas de conversa (Calendário, quantos somos, fichário, etc.). 

• Circuitos psicomotores, multissensoriais, jogos, etc.  

• Dia do vídeo 

• Piscina 

• Parque 

• Reino dos Brinquedos 

• Rua de lazer  

• Semana da criança 

• Semana literária 

• Semana de Acolhimento 

• Festa das regiões  

• Festa de encerramento (Culminância do ano letivo) 

• Sanfona do Grafismo 

• Alfabeto divertido 

• Dia do brinquedo  

Atividades Ocasionais: 

• Passeios/Excursões 
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• OBJETIVOS: 

- Envolver a criança no processo educativo, por meio de brincadeiras e jogos, 

transformando a escola num ambiente lúdico, dinâmico, criativo e prazeroso, 

onde a fantasia e a realidade se misturam e onde ela se sinta respeitada e feliz; 

- Planejar, juntamente com o grupo, o eixo do trabalho pedagógico que será 

desenvolvido durante o ano letivo; 

- Fortalecer as relações com a comunidade na qual a escola está inserida, 

compartilhando responsabilidades com a mesma, de forma que esta se envolva 

mais no processo educacional, passando a posicionar-se como colaboradora; 

- Promover oficinas com os pais, reuniões com o Conselho Escolar, reuniões 

pedagógicas, com dinâmicas e estudos; 

- Desenvolver projetos de conscientização do uso correto da água, 

alimentação saudável e reciclagem de lixo; 

- Promover a inclusão dos estudantes com necessidades educacionais 

especiais, de forma a envolver toda a comunidade escolar nesse processo de 

integração; 

- Construir a proposta pedagógica com a participação de toda a comunidade 

escolar; 

- Incentivar a formação continuada dos professores e auxiliares de educação,  

- Buscar o fortalecimento do Conselho Escolar e de Segurança por meio da 

participação efetiva dos segmentos que o compõem, garantindo uma gestão 

democrática; 

- Contribuir para o resgate do lúdico nas atividades pedagógicas 

desenvolvidas, proporcionando à criança o aprender a aprender, o aprender a 

fazer e o aprender a ser; 

- Sensibilizar os profissionais quanto ao seu potencial, buscando novos 

projetos, contribuindo assim para a melhoria da qualidade do ensino; 

- Desenvolver e apoiar projetos e subprojetos sugeridos pelos docentes; 

- Promover meios de incentivo para a participação dos pais e comunidade nas 

atividades da escola; 

- Respeitar as diferenças étnicas, culturais e religiosas. 
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• METAS  

 - Utilizar o brincar como instrumento importante para o desenvolvimento físico e 

emocional de nossas crianças, proporcionando melhor convivência no 

ambiente escolar; 

 - Permitir que a criança relate suas experiências vividas diariamente na escola, 

de forma criativa e espontânea; 

 - Oferecer oportunidades variadas para que as crianças construam sua 

identidade e autonomia; 

 - Incentivar o trabalho participativo de toda a equipe; 

 - Incentivar a participação e conscientização da família na vida escolar de seu 

filho; 

 - Envolver pais e filhos nos deveres voltados para práticas reflexivas que 

envolvam valores, atitudes e mudanças de comportamento, estimulando a 

prática construtiva nas relações pessoais e sociais; 

 - Incentivar a participação dos pais nas oficinas a serem oferecidas durante o 

ano letivo; 

 - Incentivar a formação continuada para toda a comunidade escolar; 

 - Fortalecer o Conselho Escolar para maior autonomia da unidade; 

 - Desenvolver projetos que envolvam a preservação do meio ambiente, de 

forma a garantir a qualidade de vida para atuais e futuras gerações; 

- Conscientizar nossos estudantes da importância de uma alimentação 

saudável, das suas vantagens, buscando melhorar seus hábitos alimentares; 

- Integrar os estudantes ANEE’s nas atividades escolares, valorizando seus 

potenciais; 

- Promover estudos relacionados ao Projeto Político Pedagógico e do 

Regimento Escolar envolvendo toda a comunidade escolar; 

- Realizar diariamente atividades que proporcionem a aquisição da 

aprendizagem significativa aliada ao prazer em descobrir, enfocando o lúdico 

na efetivação e construção do conhecimento; 

- Apoiar as ações que favoreçam a melhoria dos trabalhos pedagógicos a 

serem realizados nesta instituição; 

- Sensibilizar a comunidade escolar quanto a importância do respeito aos 

valores étnicos, culturais e religiosos. 
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• ESTRATÉGIAS 

- Oferecer aos professores as condições e materiais necessários para realizar 

as atividades e desenvolver os projetos propostos; 

- Assegurar o atendimento dos estudantes com necessidades educacionais 

especiais pelo Atendimento Educacional Especializado, SOE e Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem – EEAA; 

- Apoiar o trabalho do SOE e EEAA junto às famílias e aos estudantes desta 

instituição; 

- Reivindicar monitores para atender os estudantes ANEE’s; 

- Realizar palestras e oficinas de interesse da comunidade escolar; 

- Sensibilizar a comunidade escolar sobre a importância da inclusão; 

- Realizar reuniões com exposição dos projetos realizados pelos professores 

envolvendo a comunidade; 

- Divulgar os eventos escolares a fim de sensibilizar a comunidade escolar 

sobre a importância quanto a importância da participação nos mesmos; 

- Realizar constantemente atividades que oportunizem a participação de todos 

os estudantes; 

- Planejar atividades que priorizem jogos, brincadeiras, histórias, músicas, 

teatro, psicomotricidade e artes plásticas; 

- Promover passeios a teatro, cinema, zoológico e outros locais de interesse da 

faixa etária da Educação Infantil; 

- Articular com a rede de proteção social local, favorecendo os atendimentos 

especializados necessários ao desenvolvimento das crianças; 

- Promover grupos de estudos, debates, momentos de lazer, confraternização 

com professores, estudantes e funcionários; 

- Apresentar à comunidade escolar as decisões tomadas pelo Conselho 

Escolar; 

- Reunir o Conselho Escolar e Equipe Escolar para avaliar e planejar novas 

ações a serem desenvolvidas na instituição. 
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PLANO DE AÇÃO - COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

METAS AÇÕES PERÍODO RESPONSÁVEIS 

Contribuir com a 

direção da escola 

para 

concretização da 

Gestão 

Democrática  

 

Construir o 

calendário anual 

da escola; 

Participar da 

construção do 

PP; 

Organizar sobre o 

preenchimento do 

diário de classe e 

relatórios; 

Organizar o Plano 

de Ação da 

Escola; 

Organizar a 

Rotina de 

Trabalho; 

Promover a 

discussão para 

escolha do Tema 

a ser trabalhado 

ao longo do ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fevereiro/Março 

Diretora / Vice - 

diretora 

SOE (Serviço de 

Orientação 

Pedagógica) 

Coordenadoras 

Articular e 

planejar a 

formação 

continuada da 

equipe docente e 

demais 

funcionários da 

escola 

Planejar e 

organizar as 

Reuniões 

Pedagógicas com 

a comunidade 

escolar; 

 Construir 

conjuntamente 

com o grupo o 

calendário de 

 

 

 

 

Fevereiro a 

Dezembro 

 

 

 

 

Coordenadoras 

Professoras 

Diretora / vice - 

diretora 

SOE (Serviço de 

Orientação 

Pedagógica) 
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Formação 

Continuada na 

escola; 

 Selecionar 

materiais para 

estudos e 

Formação 

continuada; 

Destinar horas 

para discussões 

sobre as 

temáticas 

propostas 

- Estimular a 

participação do 

grupo na 

Formação 

Continuada 

Institucional; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Maio, Julho, 

Agosto, 

Setembro, 

Novembro 

 

 

 

 

 

 

 

- UNIEB/SEDF 

Orientar a equipe 

docente na 

elaboração, 

execução e 

avaliação do 

planeja - mento 

de acordo com os 

interesses e 

necessidades dos 

estudantes. 

 

Organizar 

momentos para 

intervenções e 

acompanhamento 

das aulas; 

Analisar, 

selecionar e 

elaborar metodo- 

logias a serem 

utilizadas em sala 

de aula; 

Realizar 

intervenções 

junto às 

Fevereiro a 

Dezembro 

 Coordenadoras 
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professoras 

sempre que        

necessário; 

Acompanhar os 

avanços de 

aprendizagem 

dos estudantes 

Incentivar a 

utilização de 

diversificadas 

metodologias 

Ajudar no 

diagnóstico do 

perfil das turmas; 

Pesquisar 

materiais para 

estudos coletivos 

sobre atividades 

diversificadas; 

Propor estudos e 

pesquisa sobre 

novas estratégias 

de ensino 

Fevereiro a 

Dezembro 

Coordenadoras 

Professoras 

Identificar as 

necessidades e 

dificuldades 

relacionadas ao 

processo 

educativo na 

escola 

Elaboração, 

análise e 

discussão de 

instrumentos de 

avaliação junto às 

professoras; 

Replanejar 

atividades 

quando 

necessário; 

Orientar 

professores com 

relação à prática 

utilizada; 

Fevereiro a 

Dezembro 

Coordenadora e 

professoras 
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Realizar 

avaliação das 

ações planejadas 

e executadas ao 

longo do ano; 

Discutir e levantar 

necessidades e 

prioridades; 

Encaminhar ao 

SOE estudantes 

que necessitam 

de atendimento 

especial 

Estabelecer 

parceria com os 

grupos 

responsáveis pelo 

atendimento dos 

estudantes com 

necessidades 

especiais; 

Acompanhar as 

práticas 

pedagógicas 

relacionadas às 

crianças com 

necessidades 

especiais; 

Fevereiro a 

Dezembro 

Diretora/vice-

diretora 

Coordenadoras 

SOE (Serviço de 

Orientação 

Pedagógica) 
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11.2 - GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 Em análise aos resultados alcançados e níveis de desempenho, a 

avaliação e melhoria contínua do Projeto Pedagógico desta Unidade 

Educacional resultou um trabalho transparente onde identifica-se os níveis de 

satisfação da comunidade escolar com o trabalho no CEI 01 de Sobradinho. 

Apresentamos as seguintes ações: 

• Dar um ensino de qualidade ao estudante; 

• Atendimento aos estudantes ANEE’s e comunidade: Sala de recursos, Serviço 

de Orientação Educacional, Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem; 

• Evitar a evasão escolar com acompanhamento da frequência, acionando o 

Conselho Tutelar em caso de excessivas faltas injustificadas; 

• Estimular, por meio de projetos, o desenvolvimento da criança; 

• Realização da Avaliação Institucional duas vezes ao ano; 

• A valorização e o bem estar de todos os servidores desta UE.  

A gestão de resultados tem como um dos seus instrumentos principais, a 

avaliação. Como já foi mencionado neste PP, a avaliação na escola acontece 

de forma bem sistemática, avalia-se mesmo sem uma denominação específica 

no momento que acontece. Nas coordenações pedagógicas a avaliação faz 

parte do processo pedagógico da escola. A avaliação institucional é realizada 

de acordo com o calendário escolar. Nesta avaliação a equipe reflete e avalia 

todas as ações pedagógicas da escola: o planejamento coletivo, as reuniões 

pedagógicas, a gestão democrática, a gestão financeira, a supervisão 

pedagógica, a atuação dos profissionais do Serviço de Orientação Educacional, 

da Equipe de Apoio Especializado, da Sala de Recursos, Merenda, trabalho da 

portaria, dos servidores da limpeza, vigias, avalia-se cada projeto desenvolvido 

na escola. É uma oportunidade de refletir sobre a prática pedagógica da escola 

com a participação de todos os servidores. 

 

 11.3 - GESTÃO PARTICIPATIVA 

 O envolvimento de todos que fazem parte do processo educacional de 

forma direta ou indireta, fazem da gestão escolar participativa, um trabalho 

mais leve e com melhores resultados do processo educacional. 
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 A participação na tomada de decisões, na proposição, na implementação, 

no monitoramento, na avaliação dos planos, na construção dos objetivos, dá as 

pessoas a oportunidade de se sentirem sujeitos responsáveis pelos resultados 

educacionais alcançados, o que faz da gestão administrativa uma escola mais 

democrática.  

  

11.4 - GESTÃO DE PESSOAS 

O trabalho que envolve a gestão de pessoas requer uma dinâmica 

versátil e ampla, devido aos desafios em coordenar e delegar tarefas e também 

devido as diferenças de perfis profissionais. 

 além da administração de recursos, o gestor deve ter em mente que sua 

principal tarefa como chefe é motivar os profissionais, alcançando o máximo 

potencial de cada um dentro de funções variadas. O ambiente de trabalho deve 

ser organizado e eficiente. 

 reuniões e conversas em grupo são essenciais para oferecer estímulos 

ao desenvolvimento de cada um, além do gestor ficar a par dos 

acontecimentos.  Os cumprimentos de prazos, além da confiança mútua, são 

fundamentais para garantir que tudo saia como planejado  garantindo a 

segurança e conforto dos funcionários e professores, você também assegura o 

desenvolvimento escolar, refletindo como uma perspectiva muito mais bem 

direcionada. 

 

11.5 - GESTÃO FINANCEIRA:  

• OBJETIVOS: 

- Gerir de forma transparente os recursos públicos do PDAF e PDD; 

- Promover a gestão financeira da escola de forma transparente e participativa, 

de acordo com os princípios da autonomia; 

- Administrar os recursos provenientes da contribuição voluntaria de Pais e 

Mestres, por meio da A.P.M. (Associação de Pais e Mestres), sempre em prol 

da melhoria e manutenção do espaço físico da escola, dos materiais de 

manutenção e da complementação da merenda; 
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- Sensibilizar a comunidade escolar quanto à necessidade da importância da 

contribuição voluntária, por meio da A.P.M., mantendo o compromisso com o 

pagamento mensal. 

 

• METAS: 

- Aquisição de materiais pedagógicos, manutenção de equipamentos, 

brinquedos para o parque e sala de aula; 

- Manter a prestação de serviço de limpeza e manutenção da piscina e área de 

lazer; 

 - Aquisição de bens permanentes para compor o acervo da escola; 

- Buscar recursos para efetivação que se fizerem necessários durante o nosso 

mandato; 

- Planejar o repasse do PDDE e PDAF, junto com o corpo docente e Conselho 

Escolar, bem como o cumprimento do prazo certo das prestações de contas; 

- Coordenar e supervisionar os serviços de empresas terceirizadas, 

prestadoras de serviços à escola. 

 

• ESTRATÉGIAS: 

 - Economizar nos gastos com recursos públicos; 

- Realizar eventos e promoções, visando adquirir recursos financeiros para a 

escola; 

- Incentivar a contribuição voluntaria da A.P.M.; 

- Prestar contas do PDAF e PDDE junto com o corpo docente e Conselho 

Escolar; 

- Garantir o acesso as prestações de contas da APM, a toda a comunidade 

escolar, que serão analisadas e avaliadas constantemente pelo Conselho 

Fiscal da APM; 

- Garantir a aplicação de recursos em materiais úteis para melhoria do espaço 

físico e trabalho pedagógico. 

 

11.7 – ESTRUTURA 

O Projeto Pedagógico da escola acontece de forma sistemática no dia a 

dia da escola e contempla ações descritas no plano tais como: 
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• Gestão escolar: compreende ações no âmbito da direção com a participação 

de toda a comunidade escolar. Está implícita na rotina do centro de 

educação infantil. 

• Professores: desenvolvem os projetos com os estudantes e comunidade 

• Demais servidores: participam dos projetos atuando juntamente com 

professores e direção. 

 

11.7.1 - Objetos 

 

 Envidar esforços para que o projeto pedagógico seja implementando 

envolvendo toda o grupo que participa do contexto escolar visando uma 

educação pública de qualidade. 

 

11.7.2 - Ações 

 

• Planejamento pedagógico coletivo; 

• Gestão administrativa voltada para as necessidades levantadas dentro de 

ambiente escolar; 

• Formação continuada e valorização dos servidores; 

• Avaliações constantes em todos os âmbitos. 

 

11.7.3 - Metas 

 

Aprimoramento das ações de amplo espectro desenvolvidas dentro da 

escola. 

 

11.7.4 - Indicadores 

 

Os indicadores a serem utilizados na implementação do pp são todos 

elencados dentro deste documento que devem ser executados, avaliados e 

continuamente aprimorados de acordo com as necessidades levantadas pelos 

educadores durante todo o ano letivo. 
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11.7.5 - Responsáveis 

 

• Equipe gestora 

• Professores 

• Servidores 

• Famílias 

• Demais educadores envolvidos com a escola 

• Coordenação regional de ensino 

• Rede de proteção social 

 

11.7.6 - Prazos 

 

O trabalho dentro da escola é muito dinâmico e começa no primeiro dia 

do ano letivo. O pp já está sendo implementado desde a semana pedagógica e 

acontece ao longo do ano de acordo com o calendário escolar (fevereiro a 

dezembro). 

 

11.7.7 - Recursos Necessários 

 

• PP 

• Currículo em Movimento do Distrito Federal da Educação Infantil 

• Instrumentos de avaliação diversos (avaliação institucional e outros) 

• PDDE, PDAF 

 

11.6 - GESTÃO ADMINISTRATIVA: 

• OBJETIVOS: 

- Elaborar um Plano de Segurança Orgânica; 

- Zelar pelos bens patrimoniais da escola; 

- Proporcionar uma merenda escolar de qualidade, enriquecida e saborosa aos 

nossos estudantes; 

- Assegurar uma Gestão Democrática na escola, garantindo a participação 

efetiva de toda a comunidade escolar; 
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- Buscar o fortalecimento do Conselho de Segurança; 

- Buscar melhorias para tornar o espaço físico mais agradável; 

- Manter as instalações físicas e áreas de lazer em bom estado de 

conservação; 

- Revitalizar a área de lazer da escola (parque e piscina); 

- Manter o atendimento, com qualidade, para os nossos estudantes, do 

Laboratório de Informática; 

- Manter, dentro do ambiente escolar, relações interpessoais sadias e 

prazerosas; 

- Manter e melhorar a limpeza das instalações escolares. 

 

• METAS: 

- Planejar ações que visem à melhoria da segurança dos ativos da escola; 

- Conscientizar os funcionários da escola a cuidar do patrimônio; 

- Oferecer um lanche enriquecido e saboroso aos estudantes; 

- Manter uma relação dialética e democrática, onde todos os envolvidos no 

processo educacional tenham o direito de expressar suas vontades e opiniões. 

- Fortalecer o Conselho de Segurança; 

- Planejar ações para melhorar a qualidade física da escola; 

- Melhorar as instalações físicas do parque, piscina e pátio interno; 

- Manter a qualidade do atendimento do Laboratório de Informática; 

- Assegurar a comunidade escolar um ambiente limpo e agradável. 

 

• ESTRATÉGIAS: 

- Implementar a utilização de circuito interno de câmeras e TVs; 

- Construir guaritas nos portões de entrada e saída para assegurar melhores 

condições de segurança aos nossos estudantes; 

- Aperfeiçoar os mecanismos de segurança; 

- Orientar os profissionais da merenda na preparação do lanche; 

- Oferecer sempre complementos para a merenda escolar; 

- Buscar atender as necessidades de materiais de informática para o 

Laboratório; 

- Zelar pela manutenção do prédio e da área de lazer desta unidade escolar; 
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- Proceder periodicamente a conferência do patrimônio para que nada se 

extravie; 

- Promover mensalmente reuniões com o Conselho Escolar e de Segurança 

buscando ações conjuntas para resolução de problemas apresentados; 

- Valorizar e respeitar toda a comunidade escolar; 

- Melhorar a convivência democrática no ambiente escola. 
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12 . ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PP 

 

Como já mencionado em diversos tópicos do PP sobre a avaliação, 

reafirmamos que o ato de avaliar é muito valorizado pelo CEI. A escola é muito 

crítica. Avalia-se o tempo todo. Não existe uma formalidade com data marcada 

para se posicionar sobre as ações da escola. Faz parte da prática pedagógica 

da escola avaliar. Muitas vezes uma avaliação informal e sem registros 

escritos, mais suficientemente relevante para retroalimentar o planejamento e 

reestruturar projetos. Portanto tudo o que está explicitado neste PP é fruto de 

inúmeras avaliações de todos envolvidos com o CEI 01.  

De fato em alguns momentos a Unidade escolar volta-se para uma 

avaliação mais formal: na semana pedagógica no início do ano, quando as 

linhas gerais do ano letivo são definidas e também na avaliação institucional, 

registrada no livro ata da escola. 

A direção da escola valoriza bastante o planejamento pedagógico e 

sempre procura atende às demandas do grupo em prol a uma educação 

pública de qualidade, objetivo comum bem internalizado por toda equipe que 

nela trabalha. 

 

12.1 - AVALIAÇÃO COLETIVA 

Como a Coordenação coletiva da escola é muito dinâmica, valorizada e 

bem aproveitada, em todas as coordenações, reflete-se e avalia-se sobreo 

planejamento coletivo e todos os projetos desenvolvidos na escola e o PP é o 

coração das ações da escola. E é pensado e repensado sempre, em todas as 

oportunidades que o grupo está junto. O fluxo de comunicação no ambiente 

escolar é muito bem estruturado, de modo que a partilha de informações 

acontece de forma efetiva.  

 

12.2 - PERIODICIDADE 

 É priorizado no início do ano letivo, na Semana Pedagógica, uma 

reflexão e avaliação dos projetos desenvolvidos do ano anterior onde é aberto 

uma discussão sobre o que mantém, o que retirar e o que incluir no PP. 
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Também durante as reuniões/planejamentos coletivos há um diálogo sobre o 

que está sendo desenvolvido no PP. 

 

12.3 - PROCEDIMENTOS E REGISTRO 

 Os registros são realizados por meio de Atas durante as reuniões 

realizadas, instrumentos de avaliação institucional, mapa dos conselhos de 

classes e outros. 
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13. PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

13.1 - INSERÇÃO E ACOLHIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Apresentação 

 No CEI 01, as duas primeiras semanas de aula do início do ano letivo, 

são pensadas para atender as necessidades sócias emocionais das crianças, 

de modo que a inserção no ambiente escolar seja agradável e prazerosa. 

 Acreditamos que, se a criança estabelecer um vínculo de confiança e 

identificação com o ambiente e com os educadores, elas com certeza estarão 

abertas a aproveitar todas as oportunidades pedagógicas oferecidas. 

 Iniciar um ano letivo exige muitas providências. Queremos dar a cada 

criança uma educação pública de qualidade, pautada no cumprimento de um 

currículo voltado para experiências que lhes permitam ter uma compreensão do 

mundo, estimulando a participação, comunicação e a expressão de ideias. 

 Nossa escola considera um grande avanço a inclusão da inserção e 

acolhimento no currículo. Este capítulo vem respaldar todas as adaptações e 

adequações de espaços e tempos que as unidades de educação infantil já 

realizam na prática. 

 Faz parte do Projeto Pedagógico da escola, uma proposta de 

acolhimento de crianças pequenas levando em consideração vários aspectos 

que impactam na chegada delas em um novo ambiente. Mesmo as que já 

estavam na escola, agora terão outra professora, outros coleguinhas e também 

necessitam de adequações para que se sintam pertencentes a sua nova turma. 

Levamos em considerações que todos(as) precisam ser devidamente 

recebidos, acolhidos e igualmente incluídos na nova etapa do ensino básico. 

 Uma inserção bem planejada que respeite os aspectos emocionais da 

criança faz com que ela se sinta segura e respeitada e consequentemente 

poderá desfrutar de momentos de aprendizagem e convivência com seus 

pares, sentindo-se amparada, pois lhe foi oferecido tempos e espaços 

adequados para ela se reconhecer no seu novo ambiente ou na sua nova 

organização de ambiente. 

 O Centro de Educação Infantil 01 de Sobradinho faz uma programação 

pedagógica com ênfase no acolhimento, e inserção do(as) estudantes, com a 

previsão de adequações de horários e de programação pedagógica para tornar 
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este período de acolhimento bem agradável para as famílias, crianças e 

comunidade escolar. 

 Toda a comunidade escolar ganha quando os olhares são convergentes 

para a importância de se receber a todos e todas na Educação Infantil em um 

ambiente acolhedor. 

 

Problematização 

 De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, à partir 

de 2016 tornou-se obrigatória a frequência das crianças de 4 anos na escola. 

Esta é a primeira etapa da educação básica, momento inicial de escolarização. 

Todos os componentes da escola também estão vivendo um momento novo: 

professores, crianças, educadores, pais e família. As expectativas são 

inúmeras: os pais anseiam que seus filhos se identifiquem com a professoras, 

as professoras esperam que seus estudantes tenham um bom vínculo com 

elas, os educadores e demais funcionários da escola anseiam que durante o 

ano letivo tudo transcorra bem. Então, dentre novidades e vivências escolares, 

nos uniremos com o propósito de bem acolher cada um que chega na escola.  

 A socialização dos(as) estudantes(as) também é importante.  A maioria 

das crianças conviverá com um grande número de coleguinhas pela primeira 

vez. 

 Cada item citado acima, tem significado importante ao se tratar do 

ingresso da criança na Educação Infantil.  Todo o projeto é programado em 

consonância com o Currículo em Movimento do Distrito Federal de 2018. 

Ressaltamos que há no currículo, um capítulo específico sobre inserção e 

acolhimento, confirmando a relevância do tema. Por isto, tudo foi planejado 

com afeto, pensando nos aspectos socioemocionais que permeiam este 

momento. 

 

 Público –Alvo 

 Este projeto não se destina somente às crianças que ingressam na 

escola, abrange todos estudantes, os professores, educadores, servidores e 

famílias. Neste momento, cada integrante da escola está também vivendo a 

adaptação acolhendo e sendo acolhido. 
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Justificativa 

 Considerando vários aspectos da Educação Infantil, o intuito é trabalhar 

e desenvolver na criança sua primeira experiência de convivência sistemática 

entre seus pares. Sabemos que a separação da criança de sua família por um 

período do dia, pode ser uma experiência desconfortável e traumática, por isso 

temos o objetivo de que a rotina da educação infantil traz muitas novidades e 

vivências pedagógicas ainda desconhecidas, lembrando que nem sempre as 

crianças chegam na escola com a autonomia necessária para desenvolver as 

atividades propostas, portanto o papel da escola é trabalhar e estimular essa 

autonomia. 

 São muitos espaços para serem conhecidos e explorados. Neste início e 

ano letivo, a atenção está centrada em receber bem, acolher as dificuldades de 

cada criança e, sobretudo, oferecer-lhes um ambiente em que se sintam 

seguras e a vontade para aprenderem juntas com seus pares. 

 

Objetivos 

 Acolher com afeto todas as crianças oferecendo-lhes atividades 

musicais, de artes e outras que lhe sejam interessantes e significativas. 

 

Objetivos específicos 

 

• Planejar atividades em que as famílias permaneçam na escola junto com a 

criança, estabelecendo vínculo de confiança entre todos; 

• Oferecer a oportunidade de vivenciar de maneira gradativa o espaço 

pedagógico; 

• Apresentar o ambiente pedagógico as famílias e aproximá-los das 

professoras esclarecendo sobre a rotina da Educação Infantil. 

  

Conteúdos 

 Será trabalhado o campo de experiência “O eu, o outro e nós” com a 

atividade que envolvam: 

• Contação de história; 

• Presença de um dia da família na escola; 
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• Escuta sensível com as crianças. 

• Atividade de acolhimento com as crianças; 

• Trabalho sobre a rotina escolar e em casa. 

 

Metodologia 

  Acolher as crianças envolve aconchego, cuidado físico, emocional e 

preocupar com o bem estar e amparar no momento em que precisarem. 

Educar não se separa do cuidar, o que faz da instituição escolar desempenhar 

um papel de responsabilidade em acolher e orientar as crianças em 

desenvolver suas práticas. 

 O intuito é planejar os primeiros dias e também no decorrer do ano letivo 

nos tempos, espaços, materiais para atenderem os estudantes e família no 

momento de acolhimento. Respeitar a cultura e o bem estar da criança ajudam 

nessa transição pela qual ela conviverá com um novo contexto, o ambiente 

escolar. 

 

Cronograma 

 O projeto será desenvolvido nas duas primeiras semanas do ano letivo e 

no trabalho da construção da rotina. 

 

Bibliografia 

BARBOSA, M.C.S. Por amor e por força: rotinas na educação infantil. Porto 

Alegre: Artmed, 2006. 

DISTRITO FEDERAL. Currículo em Movimento do Distrito Federal: Educação 

Infantil – 2ª Edição, 2018. 

 

Acompanhamento e Avaliação 

 Está previsto no próprio planejamento da Semana Pedagógica, a 

avaliação das atividades por parte das famílias. As crianças também 

manifestam sua opinião sobre cada dia de aula, nas duas primeiras semanas. 

Neste ano utilizou-se o carômetro das emoções como instrumento de avaliação 

por parte das crianças. As professoras fizeram a avaliação na coordenação 

coletiva analisando os pontos positivos e o que ainda podem melhorar no 

aspecto de acolhimento das crianças, espaço muito bem utilizado na escola, 
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sempre com o intuito de avaliação e retroalimentação de novas propostas e 

ações, além de planejamento das atividades pedagógicas e de formação. 
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13.2 - SANFONA DO GRAFISMO - 1º PERÍODO 

 

1) Apresentação 

 A Sanfona do Grafismo é um instrumento de avaliação da escola com 

ênfase nas habilidades artísticas, sem demonstração de qualquer 

intencionalidade que a pressione ou cause desconforto da criança por saber 

que seu trabalho será mensurado ou terá valor maior ou menor em relação ao 

de seus colegas. 

 O desenho desempenha um importante papel no desenvolvimento e na 

aquisição da língua escrita pela criança. O ato de desenhar proporciona um 

conjunto de apoio. dentro do qual a escrita pode ser construída. 

 É importante estimular o prazer pela arte, incentivar a apreciação da 

imaginação de cada um em relação a sua produção e a dos colegas. 

O Currículo em Movimento do Distrito Federal, no Capítulo 16.3:  Traços, sons, 

cores e formas menciona que na Educação Infantil deve-se possibilitar espaços 

que não limitem o desenvolvimento da criança, e sim propiciem o contato com 

suas potencialidades de criação e participação em situações promotoras de 

sensibilização de produção coletiva e individual, de valorização da própria 

expressão e apreciação do trabalho do outro (VIGOTISK, 2003; 2009). 

Conduzir a criança à criticidade necessária ao desenvolvimento de sua própria 

identidade nesse campo de experiência a coloca em seu verdadeiro lugar de 

direito na educação: o de protagonista, ofertando-lhe condições de eleger e 

estabelecera fruição e suas predileções perante as manifestações artísticas e 

culturais com as quais interage , propiciando-lhe também o trabalho com a 

dimensão estética da arte. 

 As crianças pequenas vão paulatinamente dando forma a seus traços e 

fazem dele uma forma de se expressar. Algumas crianças já controlam seus 

traços a partir de três anos, enquanto para outras o fato de manejar o lápis 

pode se tornar um suplício. 

Neste projeto, o importante é deixar a imaginação manifestar com liberdade. 

 

2) Problematização 
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Neste projeto a questão a ser resolvida é: De que forma demonstrar para 

as famílias, para as próprias crianças e para o professor a real evolução dos 

desenhos das crianças, de uma forma organizada, que permita comparações e 

sobretudo apreciação estética da produção artística 

 

3) Público-alvo 

Estudantes de 1º e segundo período. 

 

4) Justificativa 

A evolução do grafismo em fase escolar, principalmente no 1º período 

passa por grandes transformações. As crianças têm influências diversas, tais 

como: estímulos de mediações da professora, exemplo das produções dos 

colegas, interação com uma enorme variedade de material pedagógico. Tudo 

isto faz com que os/as estudantes interajam e evoluam muito em produções de 

grafismo. Pensando nisto a escola considerou importante esquematizar estes 

registros de forma a permitir a visualização histórica dos marcos gráficos das 

crianças no 1º período.  

 

5) Objetivo 

 Acompanhar a evolução do grafismo no 1º período, mediante desenho 

livre. O objetivo deste trabalho não é analisar ou interpretar a expressão 

artística da criança nesta faixa etária, e sim comparar seus desenhos sob a 

ótica estética e sua evolução. 

 

5.1) Objetivos Específicos 

• Primar pelo desenvolvimento do senso estético da criança e do 

conhecimento de si mesma e dos outros; 

• Estimular que as crianças emitam opiniões sobre suas produções e dos 

colegas; 

• Oferecer estímulos e apoio para as produções das crianças; 

• Criar um ambiente estimulador e acolhedor para que os alunos sintam-se à 

vontade para desenhar usando sua criatividade e imaginação; 



 

 109  

• Explorar os materiais que serão usados nos desenhos ensinando sobre o 

cuidado com os mesmos; oferecendo diversidade de materiais (pincel 

atômico, giz de cera, lápis de escrever, lápis colorido); 

• Propiciar momentos de apreciação das produções das crianças inclusive 

com comparações das atividades anteriores; 

• Estimular a coordenação motora fina; 

• Papel da professora no Projeto. 

 Cada professora deve ocupar seu lugar de mediadora nesse campo de 

experiência propiciando que a criança possa paulatinamente ampliar seu 

repertório artístico quando ao domínio das cores e materiais e das várias 

possibilidades da imaginação e criatividade. 

 As crianças devem ser estimuladas a apreciar diversos tipos de obras 

artística, explorando ilustrações de livros de histórias, obras de artes, quadros e 

outros registros impressões ou de recursos áudio-visuais que as conduzam a 

aprimorar seu interesse pelas artes. 

 

6) Conteúdos 

Este projeto trabalha principalmente o campo de experiência:Traços, 

sons, cores e formas. De fato há interface com outros campos de experiências, 

mas destacamos este como o principal. 

 

7) Metodologia 

A professora propõe que as crianças desenhem livremente, utilizando 

recursos materiais direcionados. O material é colecionado e apresentado para 

as famílias e crianças. 

Os desenhos são montados em forma de sanfona para melhor visualização. 

 

 

8) Cronograma 

Mensalmente. 

 

9) Bibliografia 

 Currículo em Movimento do DF. 
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10) Acompanhamento e avaliação 

As produções são avaliadas pelas crianças mediante momento de 

apreciação das produções dos colegas, de deles próprios. 

As professoras acompanham o trabalho, junto com as crianças, 

apreciando os trabalhos, incentivando-as e encorajando-as a sempre evoluir e 

diversificar cada vez mais. 

As famílias também terão a oportunidade de receber a sanfona de 

grafismo e apreciar cada etapa realizada.
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13.3 - REUNIÃO COM A COMUNIDADE 

1) Apresentação 

 O projeto de Reunião de Pais da escola apresenta um diferencial, pois 

não se trata de momento somente de informações, ou de repasse da avaliação 

do trabalho com os alunos. A escola sempre acrescenta nas pautas itens de 

estudos de currículo, dinâmicas que esclarecem sobre o planejamento 

pedagógico e outros que fortalecem o vínculo das famílias com a instituição 

educacional. 

 

2) Problematização 

O grupo de professores sempre avaliam todas as ações da escola e repensam 

maneiras de otimizar as práticas pedagógicas. Neste sentido, as reuniões que 

no passado resumiam-se em entregas de trabalhinhos com entregas de senhas 

para conversa com os professores foram caindo em descrença, pois as famílias 

não davam valor a estes momentos. 

Preocupados então com esta situação, o grupo de professores em 2011, junto 

com a coordenação pedagógica, direção da escola reformulou totalmente o 

formato das reuniões, tornando-as mais produtivas e significativas para todos. 

 

3) Público-alvo 

Toda a comunidade escolar: pais, famílias, professoras, direção, Equipe 

Especializada, Serviço de Orientação Educacional, Sala de Recursos, 

servidores. 

 

4) Justificativa 

Em nosso sistema Educacional supõe que a responsabilidade de ensinar 

é da escola, do professor mais do que pais. Nossa escola compreende esta 

relação como parceria, cooperação, participação. Percebendo a necessidade 

de transformar estes momentos, a escola reestruturou as reuniões com as 

famílias, trazendo nova perspectivas de integração com a comunidade. 
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5) Objetivos 

 Promover uma interação rela e de fato entre escola e comunidade de 

forma reflexiva, para que todos tenham mais consciências dos seus papeis e 

possam assumi-los com responsabilidade e respeito aos direitos das crianças. 

 

5.1) Objetivos específicos 

• Apresentar às famílias a estrutura e o funcionamento da escola 

• Compartilhar, avaliar e construir o Projeto Político Pedagógico da Escola 

• Apresentar projetos específicos da Escola 

• Sensibilizar as famílias sobre o trabalho de inclusão realizado na escola 

• Tratar de temas específico e interesse das famílias 

• Conversar sobre a rotina da educação infantil. 

• Explicar sobre o regimento interno 

 

6) Conteúdos 

Projeto Pedagógico. Cada reunião com a comunidade tem enfoque 

determinados de acordo com o planejamento pedagógico. 

 

7) Metodologia 

As reuniões são realizadas buscando sempre a interação e participação 

das famílias. A equipe da escola trás informações, esclarecimentos e consulta 

as famílias abrindo espaço para debates, esclarecimentos e também críticas e 

sugestões. 

 

8) Cronograma 

 As reuniões são programadas trimestralmente, ou de forma 

extraordinária caso haja necessidade. 

 

9) Bibliografia 

Projeto Político Pedagógico 

Currículo em Movimento 

Base Nacional Comum Curricular 
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10) Acompanhamento e Avaliação 

 A avaliação acontece durante a própria reunião, onde os participantes 

manifestam sua opinião sobre o conteúdo tratado. 

 Os professores e servidores da escola também avaliam em reunião 

coletiva e na avaliação institucional que ocorre semestralmente, pois este e um 

item que consta no referencial para tal função. Na escola, os momentos de 

avaliação são sistemáticos e acontecem de maneira contínua, pois esta prática 

está consolidada no cotidiano da escola. 
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13.4 – DIA E NOITE – MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO E 

TRANLAÇÃO/FESTA DO PIJAMA (CULMINÂNCIA) 

 

1) Apresentação 

Este projeto faz parte do campo de experiência A – ESPAÇOS, 

TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. No 

planejamento os estudantes aprendem sobre os movimentos da terra: 

translação, rotação com ênfase no dia e na noite. Para motivação deste projeto 

utiliza-se a histórias como motivação para compreensão do conteúdo. 

Toda programação e planejada com muitas apresentações no pátio, uso de 

globo terrestre, lanternas para simulação do sol, imagens, apresentações do 

data show, etc.  

 

2) Problematização 

A questão a resolvida com este projeto é: como ensinar aos estudantes 

um conteúdo importante de compreensão de um conteúdo das ciências 

naturais de complexidade avançada de modo a fazê-las entender os diversos 

fenômenos da natureza como os movimentos do planeta terra e como os 

tempos se dividem em dia e noite. 

 

3) Público alvo 

Crianças do 1º e 2º período 

 

4) Justificativa 

O Currículo em Movimento do DF no campo de experiência: espaços, 

tempos, quantidades, relações e transformações, apresenta uma série de 

assuntos para serem apresentados as crianças. Dentre eles estão os 

movimentos de translação e rotação envolvendo o entendimento sobre, dia e 

noite. Este projeto foi criado como culminância dos estudos, pesquisas e 

experiências com os conteúdos do mencionado campo de experiência.  
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5) Objetivo geral 

Construir junto com as crianças conhecimentos do campo de experiência 

espaços, tempos, quantidades, relações e transformações especificamente 

movimento de translação e rotação, de forma lúdica e criativa. 

 

5.1) Objetivos específicos 

Estimular o desejo de aprendizagem de campos de experiências 

diversos mediante pesquisas e experimentos 

Proporcionar oportunidades de construção de conhecimento mediante trocas 

de experiências com a mediação das professoras 

Utilizar materiais diversos de literatura e outros para consolidação das 

aprendizagens 

Envolver as famílias na aprendizagem deste conteúdo por meio do dever de 

casa em família 

 

6) Conteúdos 

Currículo em Movimento do DF campo de experiência espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações. 

 

7) Metodologia 

Inicialmente utiliza-se recurso áudio-visual – Dia e Noite como 

instrumento motivacional para início do projeto. 

Outros recursos e instrumentos são utilizados para aprendizagem do tema tais 

como: globo terrestre, histórias sobre o dia e a noite, encenações no pátio. As 

professoras constroem as informações junto com as crianças. Perguntas tais 

como: O que vocês acham? Será que é assim mesmo? O que mais gostam 

(dia e noite) e por que. Na verdade toda fundamentação baseia-se em 

Vigostisky: o professor é um mediador que instiga a criança a desenvolver seu 

próprio processo de aprendizagem. 

Questões como o por que o sol não aparece a noite são colocadas para 

as crianças refletirem. As fases da lua são apresentadas e apreciadas pelas 

crianças. O que podemos fazer de dia? E o que podemos fazer a noite? Todas 

estas questões são apresentadas para as crianças. 
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A culminância deste projeto é a chamada festa do Pijama, representado 

a noite. As crianças são incentivadas a virem a escola de pijamas, trazendo 

seu objeto ou brinquedo preferido. Tudo é cuidadosamente organizado, onde 

cada uma desfila na passarela. Na mesma semana, sexta-feira está previsto a 

rua de lazer, etapa de fechamento do projeto, representando o dia. 

 

8) Cronograma 

Primeiro semestre do ano letivo. 

 

9) Bibliografia 

Currículo em Movimento do DF – 2019 

 

10) Acompanhamento e Avaliação 

Como já se comentou anteriormente, a avaliação acontece no cotidiano 

da escola, nas coordenações pedagógicas, e nas avaliações institucionais. No 

momento da semana pedagógica, no início do ano também se avalia os  

projetos do PP. 
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13.5 - MALETA MÁGICA / PROJETO DE LITERATURA 

 

1) Apresentação 
 

 Este projeto é desenvolvido todos os anos e propõe trabalhar o campo 

de experiência Escuta, fala, pensamento e imaginação. Envolve conto e 

reconto de histórias infantis. 

 

2) Problematização 

A questão central que argumenta a favor deste projeto está centrada na 

necessidade de criar oportunidades de incentivar a crianças a apreciarem a 

literatura. Nas diversas interações que ocorrem no âmbito da instituição que 

oferta a educação infantil, as crianças vão aprimorando sua capacidade de 

expressão, argumentação, elaboração de perguntas e respostas, narração de 

fatos em sequência temporal e causal, resolução de situação problema, entre 

outros elementos. 

 

3) Público-alvo 

Estudantes do 1º e 2º períodos. 

 

4) Justificativa 

Na educação infantil é importante que as crianças participem de 

experiências de falar e ouvir, de forma a potencializar sua participação na 

cultura falada – oral ou gestual -, pois “é na escuta de histórias, na participação 

de conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou 

em grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens que as crianças se 

constitui ativamente como sujeito singular e pertencente ao grupo social. 

 

5) Objetivo geral 

Incentivar o gosto por obras literárias diversas envolvendo a participação das 

famílias 

 

5.1) Objetivos específicos 
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• Incentivar a fala, a escuta, a se posicionar e acolher a opinião dos 

colegas, mesmo quando divergentes. 

• Envolver as famílias na leitura das histórias e no reconto a ser 

apresentado na sala para todos os colegas 

• Contribuir para a oralidade e autoestima dos estudantes. 

• Oportunizar as crianças comunicarem por meio da linguagem oral 

com seus pares, expressando-se suas ideias; 

• Recontar histórias ouvidas para produção de conto e reconto; 

• Escolher e folhear livros, incentivando o prazer pela leitura e 

letramento; 

• Incentivar a expressão de ideias, desejos e sentimentos por meio da 

linguagem oral. 

 

6) Conteúdos 

Currículo em movimento 

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 

7) Metodologia 

 A abertura do projeto acontece no primeiro bimestre com o personagem de 

acordo com o tema do ano. Em 2019 o Gepeto e o Pinóquio trarão a caixa de 

livros a sacolas para cada criança e a maleta num momento solene e bem 

lúdico. Em sala de aula a professora é a primeira a contar a história no pátio e 

na sua turma. Existe toda uma preparação especial em sala de aula com 

fantasia, aventais. Após a abertura do projeto toda sexta feira as crianças 

escolhem seus livros levam na sua sacolinha e apenas uma criança leva a 

maleta mágica. Esta criança vai aprender com a família a história e programar 

uma apresentação para seus colegas que podem fantasiar a criança, preparar 

adereços, e lembrancinhas de acordo com o tema escolhido. Na terça feira, dia 

da devolução do livrinho as crianças têm a oportunidade de falar sobre o 

livrinho que levou, mas acriança sorteada apresenta sua história no momento 

de destaque. Após a contação a criança entrega as lembrancinhas para seus 

colegas, onde a professora faz os registros de fotográficos e vídeos. 
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Aos finais de semana as crianças escolhem um livro de literatura para 

levar e ser lido em família. Porém as terças feiras uma criança é sorteada para 

levar uma maleta mágica para ser recontado na outra semana. As crianças são 

preparadas pelas famílias para este reconto: podem vir fantasiadas e trazem 

alguma lembrancinha para ser compartilhada com os colegas. 

 

8) Cronograma 

De abril a dezembro de cada ano. 

 

9) Bibliografia 

Currículo em Movimento do DF 

 

10) Acompanhamento e avaliação 

Os alunos avaliam as atividades do projeto com as professoras. As 

professoras, direção e equipe também fazem a avaliação nas coordenações 

pedagógica. A escola tem a prática de avaliar logo após o evento ser 

realizado. Na pauta da avaliação institucional também é previsto retomar 

cada projeto, bem como na Semana Pedagógica do início do ano, 
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13.6 - PROJETO FESTA DA FAMÍLIA 

 

Apresentação 

Este projeto é um dos mais antigos da escola. Faz parte da cultura da 

instituição reunir as famílias e confraternizar. É muito importante aproximar-se 

da comunidade, trazer os familiares para conhecerem o ambiente que seus 

filhos frequentam.   

 

Problematização 

Como aproximar as famílias da escola, sem necessariamente seguir 

datas comemorativas, tais como dia das mães, dia dos pais, dia dos avós e 

outros? Sabemos que as configurações familiares nem sempre seguem a 

lógica de pai, mãe e filhos. Então o desafio é: Como trazer os parentes 

importantes na vida das crianças sem que haja uma comemoração específica. 

Com este intuito criou-se a Festa da Família, ou seja, quem é importante para a 

criança pode vir à escola na festa da família. 

 

Público-alvo 

Toda a comunidade escolar 

 

Justificativa 

A festa da família é um momento onde todas as famílias podem 

participar. Acontece num sábado, em dois turnos, geralmente em maio. As 

crianças ensaiam uma apresentação geralmente com música. Organizamos 

uma festa família, onde todos os familiares podem comparecer e confraternizar. 

É um momento de aproximação e fortalecimento de vínculos afetivos entre 

todos. Todos os anos propomos para as famílias a realização de alguma 

atividade a ser realizada em casa e que é apresentada no dia da festa. Sempre 

é organizado um lanche compartilhado ao ar livre. 

A escola tem vivenciado diferentes organizações familiares, por isto não 

celebramos dia dos pais, mães, avós. 
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Objetivo geral 

Reunir as famílias no ambiente da escola para um momento de 

apresentação das crianças, com motivação temática convergente ao tema do 

ano: Fábrica de brinquedos. 

 

Objetivos específicos 

• Aproximar as famílias do ambiente escolar; 

• Estreitar laços entre os pais e os educadores; 

• Apresentar algumas atividades realizadas pelas crianças; 

• Valorizar a importância da educação infantil. 

  

Conteúdos 

  Currículo em Movimento do DF 

  

Metodologia 

  Cada ano a escola prepara uma festa com uma motivação diferenciada. 

Neste ano de 2019, seguimos o projeto temático e aproveitamos para construir 

brinquedos com sucatas na presença dos familiares e nossos estudantes. Teve 

também uma apresentação musical, e um pic nic coletivo. 

  

Cronograma 

Entre março e junho de cada ano. Não tem uma data específica. A 

escola define a data de acordo com a disponibilidade da programação 

pedagógica 

  

Bibliografia 

Currículo em Movimento 

  

Acompanhamento e avaliação 

Os pais demonstram sua opinião sobre o evento, no mesmo dia da festa. 

Na semana seguinte as professoras, direção e equipes também avaliam na 

coordenação coletiva. A avaliação é retomada na avaliação institucional. No 

inicio do ano letivo, quando as atividades são agendadas, na semana 

pedagógica, sempre retoma-se a avaliação 
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13.7 - PROJETO PLENARINHA 

 

 Apresentação 

O tema da VI Plenarinha da Educação Infantil para o ano de 2019: 

Brincando e Encantando com Histórias “”, 

Com foco no universo do brincar e da literatura. O brincar é um dos seis 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança, descritos pela Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) e refere-se aos contextos das 

brincadeiras, corroborados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (DCNEI), que propõe a organização curricular pelo eixo 

integrador de interações e brincadeiras. Mas por que a ênfase continua no 

brincar? Porque o brincar faz parte do universo infantil. É a principal forma de 

expressão e interação da criança com o mundo. É na brincadeira que ela 

vivencia muitas questões relacionadas à liberdade, imaginação, criação, 

respeito, compartilhamento, expressão corporal, entre outros aspectos. Contar 

histórias é, também, uma brincadeira. É entrega à fantasia, à imaginação e à 

criação. A literatura para bebês, crianças bem pequenas, crianças pequenas e 

para as crianças que vivenciam a transição para o Ensino Fundamental, é 

considerada por muitos autores como um ato de brincar. Pois, as crianças se 

envolvem com a contação de histórias, com o formato dos livros e com suas 

imagens e cores, entre outras vivências.  

 

Problematização 

Ao contar e ouvir uma história, produzimos emoções, e o seu sentido 

comunica para cada pessoa um conteúdo subjetivo, ou seja, que remete às 

experiências individuais e singulares de cada um ou abre novas vias de sentido 

e zonas de compreensão. Na literatura emocionar-se é o processo que envolve 

transformações físicas, biológicas e psíquicas, um sentimento portador de 

sentido que humaniza quando se manifesta na construção histórico-cultural do 

indivíduo. Desde as primeiras tentativas de narração, os interlocutores (adultos 

e crianças) têm papéis definidos neste processo de interação verbal. O adulto 

tem papel ativo nesta fase inicial, dirigindo às crianças perguntas, que 

respondidas ajudam no surgimento do discurso narrativo, pois sua função é 
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ajudar a criança a lembrar sob a forma de discurso, o que ela pretende contar, 

conforme Perroni (1992).  

Desse modo, um trabalho pedagógico comprometido com a literatura, 

envolvente, instigador e mágico demonstra o respeito ao universo imaginário 

das crianças e o reconhecimento das emoções como epicentro do ato 

educativo, expresso no olhar docente voltado aos aspectos afetivos e 

intelectivos, pois estes são formadores de uma unidade que não separa a 

razão da emoção, a ciência da arte e o sujeito da vida. Eis que esta é a grande 

tarefa da educação, desenvolver uma pedagogia da infância que prima pela 

aprendizagem e desenvolvimento por meio dos afetos, dos processos 

imaginativos e criativos, pois considera a criança como um ser de 

possibilidades 

 

Público alvo 

Crianças do 1º e 2º período 

 

Justificativa 

O desenvolvimento humano se constitui por meio de sua consciência 

cultural, é relevante compreendermos a importância do papel que a literatura 

pode vir a desempenhar para as crianças. Pois, a literatura, dentre as demais 

manifestações artísticas, é a que “atua de maneira mais profunda e essencial 

para dar forma e divulgar os valores culturais que dinamizam a sociedade e ou 

uma civilização” (COELHO, 2000, p. 128). Bruner (2012) explica que por 

configurar dois planos (individual e social), o movimento dialético da produção 

narrativa é complexo e representa mais que a individualidade do narrador, na 

condição de ser cultural, mas também a cultura em que está inserido. Como 

ser humano, produzimos narrativas que nos constituem e ilustram a nossa 

condição humana, como nos explica: “Fabricar histórias é o meio para nos 

conciliarmos com as surpresas e estranhezas da condição humana, para nos 

conciliarmos com a nossa percepção imperfeita dessa condição” (BRUNER, 

2012, p.100). Se na leitura/escuta de histórias, leitores/ouvintes são envolvidos 

em conjunto, imaginam lugares, pessoas e objetos de uma realidade física e 

histórica distante. Assim constroem significados e sentidos para ações, 

decisões e desdobramentos do que ocorre na narrativa. A linguagem 
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empregada na literatura infantil nos leva à criação de imagens, permitindo a 

vivência de outras vidas por intermédio da imaginação e contribui para a 

consolidação do processo imaginativo que nos proporciona um arcabouço para 

reestruturar nossas experiências. 

 

Objetivo 

Oportunizar às crianças, por meio da escuta sensível e atenta, uma 

participação ativa nas reflexões acerca do tema proposto - “Universo do 

Brincar” e em torno de seus direitos e necessidades, vivenciando a interlocução 

com o Currículo em suas diferentes expressões e linguagens.  

 

Conteúdo 

Todos os campos de experiência do currículo em Movimento do DF 

ressaltando o viés das brincadeiras infantins e também a literarura, contação 

de histórias  

 

Cronograma: 

De fevereiro a setembro para desenvolverem o trabalho junto às crianças e, 

posteriormente, encaminhará o Guia para subsidiar as ações pedagógicas.  

 

Bibliografia: 

Documentos oficiais da Plenarinha: VI PLENARINHA “Universo do 

Brincar” E VII PELNARINHA “Brincando e encantando com Histórias”. 

  

Metodologia  

A culminância dos trabalhos deve ocorrer em plenárias regionais durante 

a Semana Distrital da Educação Infantil, compreendida entre os dias 20 a 25 de 

agosto, dando visibilidade aos trabalhos produzidos pelas crianças. Em relação 

a etapa Distrital, as informações serão encaminhadas posteriormente. O 

Projeto citado foi retirado das orientações básicas enviado pela DIINF para o 

desenvolvimento de ações pedagógicas referentes à temática. 
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13.8 - PROJETO ALFABETO DIVERTIDO/CAMPO DE 

EXPERIÊNCIA ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  

 

Apresentação 

Na educação Infantil a aprendizagem fica mais significativa quando há 

um trabalho lúdico onde as crianças possam interagir, sentindo-se parte do 

projeto. Entendemos que para trabalhar com o alfabeto é necessário que os 

estudantes conheçam as letras e possam identificá-las em diferentes e 

contextos.  

A ênfase do Projeto é dada ao campo de experiência escuta, fala, 

pensamento e imaginação, mas outros campos de experiências também são 

trabalhados, visto que estão interligados e mantém correlação. 

 

Problematização 

Como trabalhar o campo experiência escuta, fala, pensamento e 

imaginação com foco em atividades de reconhecimento de letras e palavras, 

sem necessariamente cobranças de resultados com a finalidade de avaliação. 

 

Público-alvo 

Crianças de 2º período. 

 

Justificativa 

Este projeto foi crido na escola como um instrumento de auxiliar 

aprendizagem do conteúdo referente ao alfabeto. 

 

Objetivo geral 

Reconhecer e escrever as letras do alfabeto por meio de atividades 

lúdicas. 

 

Objetivos específicos 

• Reconhecer o alfabeto; 

• Trabalhar o som e traçado das letras; 

• Desenvolvimento de atividades artísticas; 
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• Trabalhar com músicas do alfabeto; 

• Contação de histórias, teatro com fantoches. 

• Observar a escrita do próprio nome. 

• Reconhecer as letras que compõem o próprio nome em diferentes 

situações 

• Identificar e registrar as letras que compõem o próprio nome em 

diferentes situações. 

• Observar e brincar com o alfabeto, identificar, de forma paulatina, o 

alfabeto, principalmente quando associado a um nome familiar. 

• Desenvolver a oralidade. 

• Perceber a relação entre grafema/fonema do próprio nome e de palavras 

de uso cotidiano. 

• Estabelecer a relação entre grafema/fonema do próprio nome e de 

palavras de uso cotidiano. 

• Explorar diferentes materiais que riscam (giz de cera, tinta guache, cola 

colorida, carvão), percebendo como elementos culturais (processo do 

grafismo). 

• Experimentar a expressão gráfica por meio da escrita espontânea, 

visando ao desenvolvimento de movimentos manuais, na perspectiva do 

aprendizado futuro da escrita. 

• Observar e manusear letras de diferentes cores e texturas, tamanhos e 

formatos. 

• Perceber a importância da utilização das letras do alfabeto para a escrita 

de palavras. 

• Vivenciar brincadeiras relacionadas à fala do próprio nome. 

•  Participar da criação de diversos jogos que relacionam a fala com a 

escrita, por meio da dança, do teatro, da música, da matemática. 

 

Conteúdos 

 

Os conteúdos a serem trabalhados nestes projetos são os mencionados nos 

campos de experiência do Currículo em Movimento do DF – 2019: Traços, 

sons, cores e formas, de forma principal. No entanto, outros campos de 
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experiências citados no documento também serão trabalhados, pois os 

mesmos têm várias interseções e um acaba perpassando pelo outro. 

 

Metodologia 

O projeto do Alfabeto Divertido é realizado por uma coletânea de 

atividades que compõem os Portfolios do Alfabeto Divertido. Neles estão cada 

letra do alfabeto trabalhada em sala de aula de acordo com o Projeto Temático. 

As letras são apresentadas dentro do contexto da construção do referido 

projeto. Não é uma apresentação de letras de forma aleatória, mas num 

planejamento contextualizado e significativo. As crianças se envolvem na 

construção deste portfólio e trabalham com diferentes técnicas de artes e com 

outros campos de experiência.  

São estimulados a apreciarem suas produções e dos colegas também.  

Cronograma 

Ano letivo vigente com turmas de 2º período 

 

Bibliografia 

Currículo em Movimento do DF 

Outros documentos tais como o Guia da Plenarinha e também revistas 

Nova Escola e Outros também são utilizados na construção do Projeto. 

 

Acompanhamento e avaliação 

Culminância da produção em uma pasta de atividades.  

Em momentos de avaliação nas coordenações coletivas, avaliação 

institucional e também na Semana Pedagógica, a equipe avalia o Projeto. 
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13.9 - PROJETO CAIXA MATEMÁTICA 

 

Apresentação 

O Currículo em Movimento – DF, não propõe o ensino da Matemática de 

modo sistemático, mas o desenvolvimento da linguagem matemática. Sugere-

se que, por meio da manipulação e experimentação proporcionadas pelas 

interações e brincadeiras, as crianças vivenciem a matemática debatendo e 

discutindo ideias que permitam a compreensão e o desenvolver de conceitos 

matemáticos. Uma vez que a matemática está presente na vida de todos, é 

indispensável que, desde a mais tenra idade, as crianças participem de 

situações que possibilitem a apropriação e o emprego desta linguagem. Isso se 

realiza mediante atividades que contemplem a matemática para além do uso 

dos números e possibilitem que se “recriem, em contextos significativos para as 

crianças, relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço 

temporais” (DCNEI, 2010a, p. 25-26). 

 

Problematização 

Como colocar as crianças em contato com o campo de experiência: 16.5 

. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, especificamente 

ao que se refere aos números, sua relação com as quantidades, cores, formas 

etc, de forma lúdica, e interessante para as crianças de 4 e 5 anos. 

 

Público-alvo 

Crianças do 1º e 2º períodos 

 

Justificativa 

O projeto pedagógico da escola no que tange ao campo de experiência 

em tela p deve ter o caráter de exploração do mundo físico e natural, 

permitindo a elaboração de explicações para os fenômenos e acontecimentos. 

O projeto da caixa matemática vem de encontro com a ludicidade, trazendo 

material concreto para incentivar o raciocínio lógico, sem a obrigação de 

apresentação de resultados ou cobranças que tragam resistência a este 

conteúdo futuramente. 

 



 

 131  

Objetivo geral 

Incentivar a curiosidade, a exploração, o encantamento, o 

questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao 

mundo físico, social, ao tempo e à natureza; a isso se propõe esse campo de 

experiência.  

 
Objetivos Específicos 

• Trabalhar com material concreto utilizando a contagem; 

• Reconhecimento de diferentes formas geométricas; 

• Identificar o calendário de diferentes formatos e posições; 

• Formação de hipóteses e estratégias de resolução. 

• Favorecer o desenvolvimento dos processos de percepção, atenção, 

memória, fala, imaginação e criação. 

 

Conteúdos 

• Contagem oral em situações diversas (canções, histórias, brincadeiras). 

• Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. 

• Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o 

antecessor e sucessor. 

• Perceber quantidades distintas em relação aos brinquedos, livros, entre 

outros materiais. 

• Acompanhar o registro de números: quantidade de crianças (presentes e 

ausentes) e a quantidade de objetos da mesma natureza (bonecas, 

bolas etc.). 

• Acompanhar o registro de números em situações do cotidiano: a 

quantidade de crianças (presentes e ausentes) e a quantidade de 

objetos da mesma natureza (bonecas, bolas etc.). 

• Observar as medidas (peso, altura etc.), em diferentes objetos. 

• Expressar medidas (peso, altura etc.), elaborando gráficos básicos com 

orientação do professor. 

• Comparar medidas (peso, altura etc.), elaborando gráficos básicos. 

• Observar objetos e materiais utilizados em diferentes atividades no dia a 

dia. 



 

 132  

• Observar as medidas (peso, altura etc.), em diferentes objetos. 

• Expressar medidas (peso, altura etc.), elaborando gráficos básicos com 

orientação do professor. 

• Comparar medidas (peso, altura etc.), elaborando gráficos básicos. 

• Observar objetos e materiais utilizados em diferentes atividades no dia a 

dia 

 

Metodologia 

A caixa matemática contém materiais concretos tais como: material 

dourado, blocos lógicos, palitos de picolés, vários brinquedos para contagem 

mecânica,  

Várias atividades são preparadas para as crianças utilizando o conteúdo da 

caixa. O mais importante deste projeto é a periodicidade das atividades a 

serem realizadas com as crianças. Toda a semana os estudantes têm a 

oportunidade de realizar experimentos com a caixa matemática. 

 

Cronograma 

Ano letivo vigente. 

 

Bibliografia 

Currículo em Movimento do DF 

 

Acompanhamento e avaliação 

A coordenação coletiva é o locus por excelência de avaliação e 

redirecionamento das propostas pedagógicas da escola. Tudo é muito 

dinâmico e sistemático. A avaliação faz parte da cultura da escola. À medida 

que o projeto é implementado, a avaliação acontece, de forma contínua. Os 

projetos são avaliados também na avaliação institucional e na semana 

pedagógica, onde tudo é revisto e retomado. 
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13.10 - HÁBITOS DE HIGIENE: COMO USAR O BANHEIRO 

 

Apresentação 

 Numa escola inclusiva de educação infantil, de acordo com o Currículo 

vigente, faz-se necessário trabalhar o cuidado consigo e com o outro. Para 

tanto, a Equipe da Escola, em conjunto com a Sala de Recursos elaborou a 

proposta de ensinar hábitos de higiene com o tema. Utilizou-se a metodologia 

Programa ABA - abreviação de Applied Behavioral Analysis. O programa foi 

planejado para facilitar a compreensão de temas por estudantes com 

Transtorno do Espectro Autista ou não. 

 

Problematização 

Como ensinar as crianças pequenas a utilizarem o banheiro, 

principalmente as crianças deficientes como uma proposta que contemple 

todos os estudantes da escola? 

 

Público-alvo 

Crianças de 1º e 2º período 

 

Justificativa 

A escola percebe que muitas crianças que chegam de casa na educação 

infantil têm dificuldades de utilizar o banheiro de forma autônoma. As crianças 

deficientes compreendem melhor esta atividade, se bem apresentada e 

ilustrada. Sentem-se mais seguras quando o passo a passo está devidamente 

ilustrado e demonstrado, facilitando assim a compreensão das etapas 

necessárias para o acesso ao espaço banheiro. Pensando em atender a 

demanda das crianças especiais este projeto foi criado ampliando seu 

conteúdo para todos os estudantes. 

 

Objetivo geral 

 Ensinar de forma lúdica e ilustrada como usar o banheiro e reforçar 

hábitos de higiene do cotidiano da criança. 
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Objetivos Específicos 

• Trabalhar hábitos de higiene utilizando desenhos e imagens audiovisuais; 

• Representar mediante dramatização os hábitos de higiene e uso do 

banheiro; 

• Envolver todas as crianças da escola, deficientes ou não para aprenderem 

sobre o tema conjuntamente; 

• Sensibilizar todos os educadores sobre hábitos de higiene e cuidados; 

• Ensinar como cuidar do corpo e a importância de valorizar a autonomia da 

criança nesses cuidados; 

• Incentivar que as crianças aprendam a realizar os cuidados com o próprio 

corpo. 

 

Conteúdos 

Campo de experiência: cuidado consigo e com os outros. 

 

Metodologia 

São utilizados recursos áudio visuais, explicando detalhadamente como usar 

o banheiro e realizar a higiene adequada. Uma sequência ilustrada de como se 

utiliza o banheiro fica fixada no local para facilitar retomar as explicações 

apresentadas no projeto. 

  

Cronograma 

O projeto será desenvolvido de forma coletiva, no início do ano com todas as 

crianças de cada turno, no pátio no primeiro bimestre letivo e reforçado e 

retroalimentado durante todo o ano letivo. 

 

Bibliografia 

- Currículo em Movimento do DF 

- Método ABBA 

 

Acompanhamento e avaliação 

O projeto será avaliado nas coordenações coletivas, avaliação 

institucional e na semana pedagógica em cada início do ano letivo. 
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13.11 - PROJETO IDENTIDADE E AUTONOMIA 

 

Apresentação 

 A construção da identidade se dá por meio das interações da criança 

com seu meio social. a escola de educação infantil é um universo social 

diferente do da família, favorecendo novas interações, ampliando desta 

maneira seus conhecimentos a respeito de si e dos outros. A autoimagem 

também é construída a partir das relações estabelecidas nos grupos em que a 

criança convive. um ambiente farto em interações, que acolha as 

particularidades de cada indivíduo, promova o reconhecimento das 

diversidades, aceitando-as e respeitando-as, ao mesmo tempo em que 

contribui para a construção da unidade coletiva, favorece a estruturação da 

identidade, bem como de uma autoimagem positiva. 

 

Problematização 

 A aprendizagem na educação infantil acontece não somente com o 

repasse de conteúdos e atividades. Acredita-se que vários componentes são 

importantes para que a aprendizagem significativa aconteça. Um deles e a 

construção dos princípios de identidade e autonomia. A criança que atua com 

autonomia e tem noção da sua constituição familiar, social, cultural. 

 

Público-alvo 

 Crianças do primeiro e segundo período. 

 

Justificativa 

 Reconhecendo a criança como um ser social e histórico, criar meios de 

aquisição de conhecimento de si mesmo e do mundo que o rodeia, a fim de 

possibilitar à criança a construção plena de sua identidade. 

 A proposta perpassa a constituição da autonomia, da autorregulação, do 

autocuidado, bem como dos sentimentos de reciprocidade. A partir desse 

entendimento, o cuidado com os outros e com o meio ambiente, o 

pertencimento e responsabilidade com as pessoas, os animais, a natureza e o 

planeta também são reforçados. 
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Objetivo geral 

 Promover a integração dos estudantes, a apropriação da escrita e 

valorização do seu nome próprio, bem como no resgate da dignidade e da 

cidadania, através de seu fortalecimento da identidade, da cultura, e do 

restabelecimento da autoestima. 

 

Objetivos específicos 

• Proporcionar ao aluno a apropriação de sua identidade; 

• Conhecer a história e o significado de seu nome e de seus colegas; 

• Desenvolver a autonomia, a autoconfiança e autoestima do aluno; 

• Aquisição de novas formas de relação consigo, com o outro e com 

sociedade; 

• Adquirir noções fundamentais sobre higiene em nossa vida; 

• Desenvolver o hábito de cuidar de si mesmo; 

• Valorizar seu corpo, sua vida, seu meio social e ambiental; 

• Diferenciar os vários tipos de família e os membros que a compõe; 

• Conhecer seus antepassados; 

• Coletar dados por meio de pesquisas, observações e entrevistas;  

• Identificar a escola como espaço propiciador da valorização do indivíduo e 

da real função da identificação de si mesmo, do próximo, do ambiente em 

que vive e do ambiente escolar; 

• Elaborar pasta volante como ferramenta de auxílio no processo avaliativo; 

• Promover cotidianamente a exposição e divulgação das atividades 

desenvolvidas pelos estudantes e professoras. 

 

Conteúdos 

Os conteúdos estão estabelecidos no Currículo em Movimento do DF. 

Este campo de experiência propõe que as crianças descubram a si mesmas, 

aos grupos das quais fazem parte (família e/ou responsáveis, instituição de 

educação para a primeira infância, igreja, academia etc.) e a outros coletivos, 

no sentido de formar sua identidade e alteridade. Fomenta-se o fortalecimento 

das crianças nos seus grupos e o respeito aos demais que delas diferem, 

elementos fundamentais da beleza e riqueza da diversidade humana. A 
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proposta perpassa a constituição da autonomia, da autorregulação, do 

autocuidado, bem como dos sentimentos de reciprocidade. A partir desse 

entendimento, o cuidado com os outros e com o meio ambiente, o 

pertencimento e responsabilidade com as pessoas, os animais, a natureza e o 

planeta também são reforçados. Tendo em mente a interlocução entre as 

múltiplas linguagens da infância, as linguagens mais presentes neste campo de 

experiência são: cuidados consigo e com o outro e interações com a natureza e 

a sociedade. A constituição da identidade da criança está ligada ao 

conhecimento, controle e domínio do próprio corpo, bem como ao 

conhecimento de suas capacidades e limitações. De fato, esse conhecimento é 

o primeiro referencial da criança para se descobrir como pessoa e se inserir na 

vida de sua comunidade. O cotidiano do bebê e da criança é assinalado por 

sua inserção em diversas práticas sociais, processo fundamental para que 

conquistem conhecimentos sobre a vida social, ampliem suas experiências e 

estabeleçam novas formas de relação consigo, com o outro, com os 

instrumentos e com a natureza.  

 

Metodologia 

A partir do que vivem e sabem sobre as crianças, os profissionais da 

educação devem proporcionar situações para que elas compreendam e 

internalizem a organização da sociedade, as diferenciações dos grupos sociais, 

as maneiras de viver e de trabalhar, o sentimento de pertencimento aos grupos 

sociais, dentre outros elementos que constituem a vida cultural humana. 

Importa abordar os acontecimentos, as manifestações culturais e as relações 

sociais em determinadas condições para elaborar as noções de tempo, de 

espaço e de consequências. Conhecer a própria história e a história da 

humanidade e constituir sua identidade coletiva também são prerrogativas 

dessa abordagem. Além disso, a criança, por ser um sujeito histórico-cultural, 

eminentemente social, também produz história. 

 

Cronograma 

Ano letivo de 2019 
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Bibliografia 

- Currículo em Movimento do DF 

- Outros documentos tais como o Guia da Plenarinha e também revistas 

Nova Escola e Outros também são utilizados na construção do Projeto. 

 

Acompanhamento e avaliação 

Culminância da produção em uma pasta de atividades. Em momentos 

de avaliação nas coordenações coletivas, avaliação institucional e também na 

Semana Pedagógica, a equipe avalia o Projeto. 
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13.12 - PROJETO TEMÁTICO ANUAL : FÁBRICA DE SONHOS E 

BRINCADEIRAS DO CEI 01 

 

Apresentação 

Este projeto é o carro chefe da escola. Cada ano um tema específico é 

escolhido pelos educadores para nortear todos os campos de experiência 

tratados no ano letivo. 

Todos os campos de experiência apontados no Currículo em Movimento 

estarão amparados no tema escolhido em cada exercício. 

 O tema será utilizado para toda e qualquer apresentação da proposta 

pedagógica durante todo ano letivo. 

A escola tem muito orgulho por basear a construção dos planejamentos 

e atividades pedagógicas com um tema norteador capaz de fundamentar todos 

os campos de experiências trabalhados durante o ano na escola. 

 

Problematização 

Como apresentar para as crianças um extenso e complexo cabedal de 

conteúdos e campos de experiências de forma a estabelecer coerência 

motivação e ludicidade, capaz de manter o interesse das mesmas sem perder 

o interesse e a motivação pelas experiências pedagógicas? 

 

Público-alvo 

 1º e 2º períodos da Educação Infantil 

 

Justificativa 

 Para uma aprendizagem significativa é importante estruturar a 

apresentação dos campos de experiências de forma atrativa e motivadora. A 

escola acredita que a utilização de um tema específico para nortear a 

aprendizagem das crianças é um importante recurso para estruturar toda a 

programação pedagógica de ano letivo 

 

Objetivo geral 

 Desenvolver um trabalho interdisciplinar de maneira lúdica e prazerosa 

partindo do tema gerador que estará presente ao longo do  ano, permeando 
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todos os eixos do currículo da Educação Infantil. Proporcionar situações de 

aprendizagem que permitam aguçar a criatividade e a imaginação das 

crianças. 

 

Objetivos específicos 

• Aumentar o repertório de brincadeiras infantis; 

• Participar de situações de socialização; 

• Participar de jogos que sejam trabalhadas regras em grupo; 

• Registrar, de diferentes formas, o brincar; 

• Desenvolver a comunicação e expressão através de jogos e 

brincadeiras, ampliando as possibilidades expressivas do próprio corpo; 

• Aprender a brincar respeitando regras e limites; 

• Vivenciar o faz de conta; 

• Promover a interação escola x comunidade; 

• Conscientizar a famílias sobre a importância do brincar. Imaginar, 

fantasiar, criar; 

• Experimentar e incorporar valores vivenciados nas brincadeiras. 

 

Conteúdos 

O projeto temático escolhido a cada exercício será o pano de fundo para 

o desenvolvimento de todos os campos de experiências mencionados no 

Currículo em Movimento da Educação Infantil 

 

Metodologia 

A partir do tema escolhido, a equipe da escola traçara todos os campos 

de experiências, pautado numa motivação temática que trará significado e 

continuidade aos conteúdos trabalhados no ano. 

 

Cronograma 

Durante todo o ano letivo. 

 

Bibliografia 

Currículo em Movimento do DF 
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Acompanhamento e avaliação 

Este projeto é minuciosamente avaliado no dia a dia das coordenações 

coletivas e em todas as oportunidades formais de avaliação. 
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13.13 - FESTA DE ENCERRAMENTO  

 

Apresentação 

 Este momento da festa de encerramento é um dos mais esperados pela 

comunidade escolar. Começa a ser planejado no segundo semestre, de cada 

exercício, embora várias atividades e ideias já são coletadas ao longo do ano. 

Todos se programam famílias, professoras, educadores vão se preparando ao 

longo do ano para este evento. 

 Na festa de encerramento constroem-se um texto específico alinhavando 

todo o conteúdo programático trabalhado no ano. A história apresentada é 

permeada por apresentações musicais coreografadas com figurinos especiais. 

Tudo é planejado com muita dedicação e participação intensa de todos 

os educadores da escola. 

 Durante o ano letivo, as famílias são convocadas para reuniões onde 

tudo e explicado. As famílias aderem à proposta da forma que melhor lhes 

atendam. 

 São oferecidas as seguintes atividades e materiais para que cada família 

opte e escolha quais as etapas cada criança vai participar. 

A) Álbum com fotos das crianças com fantasias referentes ao tema do projeto 

anual; 

B) Fantasias para apresentação; 

C) Passeio comemorativo de encerramento; 

D) Apresentação no Teatro de Sobradinho. 

 

Problematização 

 O principal item que referenda a realização deste projeto é a 

necessidade de demonstrar para a comunidade escolar tudo o que foi 

trabalhado e prendido na escola durante o ano. O currículo em movimento 

nortea toda a aprendizagem pedagógica da escola. Trata-se na realidade de 

uma culminância de tudo o que foi vivenciado e trabalhado. Faz-se uma revisão 

dos conteúdos abarcados, de forma lúdica e divertida. 

 

Público-alvo 

 O trabalho é realizado com as turmas de segundo período 
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Justificativa 

 De acordo com o Currículo em Movimento do DF de 2018, o término no 

segundo período configura-se como uma transição importante da criança 

pequena, pois elas serão transferidas para uma escola classe. Deste modo a 

festa de encerramento é mais uma oportunidade a todas as crianças e suas 

famílias vivenciarem e relembrarem de tudo o que foi aprendido na escola. A 

proposta é criar uma oportunidade de demonstrar o quão importante foram 

todas as vivencias no CEI 01. 

 

Objetivo geral 

Apresentar a comunidade escolar em forma de culminância os campos 

de experiências do Currículo em Movimento trabalhados na escola, 

demonstrando que a escola pública tem uma importante função na sociedade e 

que pode sim fazer uma educação pública de qualidade, com competência e 

ética. 

 

Objetivos específicos 

• Apresentar para toda a comunidade escolar o conteúdo aprendido no 

ano letivo; 

• Utilizar os princípios ético, estéticos e políticos na construção da 

culminância pedagógica em forma da festa de encerramento; 

• Demonstrar para a comunidade todas as habilidades alcançadas pelas 

crianças; 

• Dar visibilidade ao trabalho de inclusão; 

• Possibilitar as famílias e comunidade a perceberem a dimensão do 

trabalho realizado na educação infantil; 

 

Conteúdos 

Todos os campos de experiências contidos no Currículo em Movimento. 

 

Metodologia 

Para a realização da festa de encerramento muitos passos 

metodológicos necessitam ser seguidos. A seguir citamos os principais: 
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• Construção de um texto de apresentação do evento; 

• Seleção de musicais, coreografias, figurinos e cenários para as 

apresentações; 

• Ensaios das apresentações; 

• Sensibilização das famílias para a importância da participação no 

evento; 

• Elaboração de materiais específicos para divulgação e adesão de 

participação. 

 

Cronograma 

 A festa de encerramento acontece geralmente em dezembro. Durante 

todo o ano a equipe já vai destacando temas para a apresentação. A partir do 

 Segundo semestre as providencias e o formato do evento já vais sendo 

definido. 

Bibliografia 

Currículo em Movimento do DF 

Acompanhamento e avaliação 

 Várias devolutivas são feitas pelas famílias no momento do evento, 

algumas escritas. Na avaliação institucional, também são debatidos indicadores 

sobre a festa. 
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13.14 - PROJETO SEMANA DA INCLUSÃO 

 

Apresentação 

 Está previsto no calendário da Secretaria da Educação do GDF uma 

semana especifica para trabalhar com as crianças sobre e comunidade sobre a 

inclusão. O planejamento reforça atividades que evidencie de forma lúdica e 

participativa a inclusão. As crianças com necessidades especiais são 

evidenciadas, porém no conjunto, ou seja, com seus pares. 

 Na educação infantil, a inclusão é muito bem percebida e aceita pelas 

crianças. Elas conseguem perceber as diferencias, mas acolhem e são 

solidárias e afetuosas. 

 Nesta semana fazemos uma sensibilização com as famílias, no sentido 

de acolhê-las, ouvi-las e incentivá-las a acreditar no potencial das crianças, 

além de ser um momento de integração e fortalecimento entre escola e 

comunidade. 

 

Problematização 

 A inclusão é relativamente recente na história da educação. Embora 

estive presente nos marcos legais como LDB das décadas de 60 em diante, há 

aproximadamente 10 anos que ganha força e visibilidade na prática das 

escolas. As crianças deficientes passam a frequentar a escola regular com 

algumas adequações de enturmação, de currículo, acessibilidade dentre 

outras. O caminho a ser percorrido ainda requer esforços para alcançar uma 

inclusão de qualidade. Por isto faz-se necessário sensibilizar toda a sociedade 

sobre a inclusão. 

 

Público-alvo 

 Famílias, crianças e todos educadores da escola. 

 

Justificativa 

O projeto Semana da Inclusão é um projeto que consta no Calendário da 

Secretaria de Educação e é realizado por toda a rede do DF. A escola 

reconhece a importância de ratificar necessidade de valorizar a inclusão, não 

só nesta semana, mas também no cotidiano da escola. 
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Objetivo geral 

 Destacar de forma enfática, a importância da inclusão das crianças na 

escola regular, fazendo com que a semana da inclusão traga reflexões e 

atividades que reforcem a ideias que aprendizagem é mais efetiva quando 

todos os estudantes estão juntos. Os benefícios são mútuos, ou seja, todos 

aprendem melhor quando estão no mesmo ambiente pedagógico. 

 

Objetivos específicos 

• Colocar as crianças deficientes em posição de destaque, sem exposição 

que as constranjam, mas que revele uma oportunidade de demonstrar o 

potencial e as possibilidades de cada uma delas; 

• Sensibilizar as famílias e comunidade escolar sobre a importância de 

respeitar os ritmos e formas de aprendizagem; 

• Explicar para as famílias sobre a educação inclusiva; 

• Romper paradigmas e preconceitos sobre a educação inclusiva; 

• Explicar sobre os benefícios da aprendizagem conjunta de alunos 

deficientes com os demais. 

 

Conteúdos 

Os conteúdos são selecionados a cada ano, são filmes, vídeos, 

histórias, dentre outras atividades selecionadas para valorizar a inclusão. 

 

Metodologia 

A programação desta semana inclui envio de texto para as famílias da 

escola sobre o tema inclusão. O corpo docente também se envolve nesta 

programação, participando da organização das atividades e as incluindo no 

planejamento coletivo pedagógico. As apresentações geralmente abordam uma 

dramatização, ou outra apresentação artística em que as crianças deficientes 

ficam em evidência, entre os pares. 

 

Cronograma  

 A semana da Inclusão é realizada em setembro, mas ações inclusivas 

acontecem sistematicamente no contexto da escola. 
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Bibliografia 

Currículo em Movimento do DF. 

 

Acompanhamento e avaliação 

 Em se tratando de inclusão, muito há de se alcançar. Não é fácil 

desbravar este universo com tantas limitações no que se refere a formação, 

recursos, possibilidades de se incluir com autonomia pedagógica. Muitas 

medidas ainda devem ser tomadas, pelos gestores de educação para que a 

inclusão seja reconhecida e praticada com mais propriedade e assertividade. 

 Avaliar esta prática é fundamental. Na prática esta avaliação acontece 

no dia a dia em coordenações e também na avaliação institucional. O mais 

importante é o reconhecimento das colocações das escolas, transformando-as 

em ações concretas que modifiquem a realidade das escolas. 
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13.15 - RUA DE LAZER E PIQUENIQUE 

 

Apresentação 

 Este projeto foi criado para em consonância com os campos de 

experiência de mencionam sobre a importância de brincar livremente, conviver 

com os pares, socialização, alimentação saudável dentre outros.  

 Estes são momentos já integrados na prática pedagógica da escola há 

pelo menos 05 anos. Na Rua de Lazer, as crianças se preparam trazendo seus 

brinquedos, bicicletas, velocípedes, etc. No dia do Piquenique as famílias 

mandam lanches para ser compartilhados com todos ao ar livre. Os espaços 

são organizados com toalhas grandes na área verde da escola. Uma grande 

mesa é preparada com todos os alimentos trazidos. Em dos lanches do ano, 

tem um planejamento específico para trabalhar a alimentação saudável. Neste 

Piquenique os lanches são a base de frutas, bolos de legumes, assados, sucos 

de frutas. O conteúdo e a motivação são realizados pelas professoras como 

forma de sensibilizar as crianças sobre a importância dos alimentos, que 

contêm vitaminas e outras propriedades que contribuem para o crescimento e 

desenvolvimento saudável. 

 

Problematização 

 Ao incluir este projeto como parte do PP por acreditar que ele agrega 

mais uma oportunidade para as crianças vivenciarem de maneira bem lúdica e 

divertida os campos de experiências estabelecidos no Currículo em Movimento 

do DF. Pensando em propiciar o máximo de atividades para que possam 

experimentar novos sabores e brincadeiras. 

 

 
Público alvo  
 
 Crianças de primeiro e segundo período 

 
Justificativa  

 O referido projeto no PP vem atender a demanda da escola de trabalhar 

de forma sistemática ações de vários campos de experiência em consonância 

com o Eixo integrador: Cuidar e educar, brincar e interagir. 



 

 149  

 

 
Objetivo geral 

 Oferecer oportunidade para as crianças de vários campos de 

experiências com ênfase na ampliação das relações interpessoais, convivência 

de todos com as crianças especiais e também trabalhar a importância de 

hábitos saudáveis de alimentação. 

 

Objetivos específicos 

• Expandir ideia da inclusão como uma prática que beneficia a todos que 

dela participam; 

• Dar visibilidades as crianças especiais, tornando-as pessoas que 

protagonizam uma educação para todos; 

• Mostrar como as crianças deficientes têm inúmeras possibilidades de 

convivência com os pares e de aprendizagem. 

 

Conteúdos 

Neste projeto os conteúdos principais a serem trabalhados são: a 

brincadeira, movimentos,, controle e adequação do uso do corpo, coordenação 

motora, interação social, compartilhar, vivenciar diferentes espaços da unidade 

escola, autonomia, inclusão, comunicação e expressão, vivencias com 

materiais diversos, atividades de locomoção, gestos, e ritmos corporais, 

empatia, compreensão de regras, comunicação de ideias, senso de resiliência, 

dentre outros previstos no Currículo e Movimento do DF. 

 

Metodologia 

O trabalho de inclusão tem como metodologia propiciar a vivência da 

inclusão na prática, e ressaltar que aprender juntos enriquece o processo de 

aprendizagem. 

 

Cronograma 

 As atividades do projeto acontecem bimestralmente de maneira 

alternada, ou seja, um bimestre trabalha-se com a Rua de Lazer e o outro o 

Piquenique. 
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Bibliografia 

Currículo em Movimento do DF - 2019 

 

Acompanhamento e avaliação 

 As ações deste projeto são acompanhadas e avaliadas nas 

coordenações pedagógicas e também na avaliação institucional semestral. A 

avaliação na escola é bem sistemática, avalia-se de forma cotidiana. 
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13.16 - PROJETO FESTA DA COMUNIDADE 

 

Apresentação 

 Antes de 2010 a escola sempre fazia no mês de junho a festa junina, 

nos moldes tradicionais da cultura brasileira, celebrando o mês de junho, com 

músicas juninas e comidas típicas e coreografias e roupas características. Com 

o passar do tempo, as avaliações sobre a festa apontavam para uma  

insatisfação de parte das famílias que não permitiam que seus filhos 

participarem da festa pelo cunho religioso. Como já acontecia nas 

coordenações um debate sobre a escola laica, as professoras começaram a 

sentir a necessidade de modificar o formato desta festa. Então de 2010 para 

frente optou-se por alterar a denominação de festa junina para festa da 

comunidade, mas também a motivação da festa passou a acompanhar o 

Projeto Temático anual em substituição as festas anteriores. 

 

Problematização 

 O que realmente fundamenta este projeto e suas transições é a 

compreensão que este projeto necessitava de uma nova forma de ser 

implantado para atender a toda a comunidade escolar respeitando a 

diversidade, possibilitando o envolvimento de todos. 

 

Público alvo 

 Estudantes do primeiro e segundo período, família, e comunidade 

escolar. 

 

Justificativa 

 A escola valoriza muito todas as oportunidades de agregar famílias e 

educadores. Consideramos que a festa da comunidade é mais uma delas. 

 Nestes momentos conhecemos melhor as crianças e seus responsáveis. 

 Nesta faixa etária elas se sentem valorizadas e orgulhosas na presença 

dos pais. 

 Vários componentes estabelecidos nos Currículos são vivenciados no 

projeto. 

 



 

 152  

Objetivo geral 

 Aproximar todos os segmentos envolvidos com os estudantes da escola 

possibilitando por meio da festa vivencias de expressão artísticas das crianças 

e a apreciação estética das apresentações por parte de todos os presentes. O 

tema gerador da festa deste ano é: A fantástica fábrica de brinquedos, sonhos 

e brincadeiras, eixo norteador deste evento importante no CEI 01. 

 

Objetivos específicos 

• Propiciar momentos de confraternização; 

• Aproximar a escola das famílias; 

• Apresentar artisticamente as inúmeras participações das crianças frente 

ao público; 

 

Conteúdos 

Projeto temático 2019. 

 

Metodologia 

A festa de encerramento é construída coletivamente pelos educadores. 

O tema escolhido no ano será o grande motivador para celebrar o 

encerramento desta etapa da educação infantil. 

 

Cronograma 

De outubro a dezembro de 2019. 

 

Bibliografia 

Currículo em Movimento do DF. 

 

Acompanhamento e avaliação 

 As famílias costumam emitir de maneira informal, suas impressões no 

dia da festa, algumas fazem por escrito nas agendas. Este retorno é muito 

importante para a escola. As professoras e educadores também avaliam na 

semana posterior. Na semana pedagógica e nas duas avaliações institucional 

este evento é abordado e detalhadamente apreciado. 
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13.17 - ALIMENTAÇÃO AUTO SERVIMENTO 

 

Apresentação   

 Adequação do tempo, espaço e materiais Educação Infantil se constitui 

como uma etapa onde a criança pode desenvolver-se plenamente ao brincar e 

ser feliz. Ao retirar da alimentação o caráter único de nutrição fisiológica e 

evidenciar o protagonismo social que a alimentação tem em nossa sociedade, 

o momento da refeição amplia as possibilidades educativas na Educação 

Infantil ao voltar o olhar às diversas oportunidades que esse momento propicia. 

 Na intenção de olharmos a atividade e o momento com a naturalidade 

de como ele acontece, é importante conciliar as diversas linguagens impressas 

no fazer pedagógico da rotina, organizando-se no espaço, com o tempo e os 

materiais disponibilizados como ferramentas de trabalho. 

O espaço – sala de aula (ainda não temos refeitório). O tempo – horários 

específicos e voltados para a alimentação: preparo, distribuição da refeição, 

higienização e reorganização do espaço. 

Os materiais – os utensílios utilizados: tamanho, material, funcionalidade. Os 

riscos de contaminação dos alimentos (aquisição, acondicionamento, cocção, 

serviço), o uso dos utensílios apropriados (garfo e colher de inox, canecas, 

cumbucas e pratos de vidro) e o manuseio adequado dos utensílios (destreza, 

autonomia, interação, hábitos de higiene, alimentação saudável, etc.). 

Ainda não iniciamos o Projeto devido ao espaço físico da escola, não dispomos 

de um refeitório. 

 

Problematização 

O projeto foi criado pela Secretaria de Educação e submetido às 

escolas. Nossa escola ainda não tem condições físicas para implantá-lo. As 

questões que fundamental o projeto são autonomia, criação de hábitos, 

alimentação saudável e criação de uma rotina especifica onde as crianças 

tenham um local adequado para as refeições. 

 

Público-alvo 

Crianças de 4 e 5 anos. 
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Justificativa 

Como já esclarecemos este projeto não foi criado dentro da escola. 

Trata-se de um projeto do âmbito da Secretaria de Educação, tanto que a 

escola não possui refeitório. Supomos que o projeto tem como justificativa a 

necessidade de propiciar condições especificas para alimentação e formação 

de hábitos. 

 

 Objetivo geral 

 O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) tem como diretriz 

a inclusão da Educação Alimentar e Nutricional (EAN) no processo de ensino e 

aprendizagem, o que representa uma estratégia para a adoção de práticas 

saudáveis. Nesse sentido, a presente proposta tem o potencial de estimular a 

autonomia alimentar dos estudantes e promover em toda a equipe maior 

conscientização e envolvimento sobre os aspectos sociais, pedagógicos e 

nutricionais que o momento da refeição propicia, unindo as áreas afins na 

efetivação desse projeto. Realização, de modo independente, de atividades de 

alimentação e higienização, experimentação e degustação de novos alimentos, 

com ênfase em sabores, cheiros, cores, manipulação de talheres, copos e 

guardanapos, demonstrando progressiva independência nestes aspectos. 

 

Objetivos específicos 

• Percepção da importância da higiene após atividades que envolvam tinta, 

areia, terra, entre outros, bem como antes e após as refeições, 

desenvolvendo atitudes de saúde e bem-estar, individual e coletivo. 

• Estabelecimento do controle progressivo de suas necessidades fisiológicas 

(esfincterianas, alimentares, sono, etc.).  

• Construção de uma imagem corporal e pessoal por meio das interações com 

adultos, crianças, natureza e cultura, contribuindo para a formação da 

identidade corporal e para sua valorização. 

• Diferenciação de alimentos doces e salgados, amargos e azedos, líquidos, 

pastosos e sólidos, percebendo-os nas refeições diárias. 

• Desenvolvimento do interesse em comer sozinho, num processo de 

construção da independência. 
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• Vivência de rotinas: organização dos tempos, dos espaços, dos ambientes, 

dos materiais e referência dos adultos, de modo a construir gradualmente 

sua independência e autonomia. 

• Valorização da limpeza pessoal e ambiental e, sobretudo, da aparência 

pessoal. 

• Reconhecer que bons hábitos alimentares, de higiene e prática de lazer 

contribuem para ausência de doenças e promovem o bem-estar físico e 

mental. 

• Identificação dos órgãos dos sentidos e conhecer suas funções explorando o 

espaço, os objetos, as texturas, os sabores, os cheiros, para reconhecer o 

mundo a sua volta e imprimir nele suas marcas.  

• Reconhecimento das diferentes sensações proporcionadas pelos órgãos dos 

sentidos a fim de favorecer o desenvolvimento da memória visual, auditiva, 

tátil, gustativa e olfativa em suas ações. 

• Reconhecimento das mudanças ocorridas nas suas características desde o 

nascimento, a fim de perceber as transformações. 

• Expressão de suas necessidades, desejos e sentimentos. 

• Realização de pequenas tarefas do cotidiano que envolvam ações de 

cooperação, solidariedade e ajuda na relação com os outros e com a 

natureza. 

• Conhecimento das diversas manifestações culturais, do seu grupo de origem 

e de outros grupos, demonstrando atitudes de interesse, de respeito e de 

participação, valorizando a diversidade. 

• Construção gradativa de atitudes de manutenção, preservação e cuidados 

com seus pertences e os da escola.  

• Reconhecimento da importância da troca e da partilha dos brinquedos e 

outros materiais disponibilizados no grupo. (DISTRITO FEDERAL, 

CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL, 2014) 

 

Conteúdos 

Previstos no Currículo em Movimento do DF. 
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Metodologia 

A metodologia para este projeto baseia-se no auto servimento, 

propiciando oportunidade de reforço para as habilidades de autonomia e 

incentivo de uma alimentação saudável. 

 

Cronograma 

A ser definido. 

 

Bibliografia 

 Projeto de Auto Servimento da Secretaria de Educação do DF. 

 

Acompanhamento e avaliação 

 Este projeto foi idealizado pela Secretaria de Educação, na gestão de 

2017 e incluído por solicitação da mesma no Projeto Político Pedagógico.  Não 

foi implantado, até a presente data, principalmente por falta de servidores para 

atender a demanda da escola. Seria necessário no mínimo dois merendeiros 

para execução da proposta e outro servidor para acompanhar o auto 

servimento. A escola não dispõe atualmente de refeitório, mas existe espaço e 

disponibilidade para construí-lo. Por estas razões não há avaliação das ações 

do projeto. 
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