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1. APRESENTAÇÃO 

 A educação em todos os tempos e principalmente nos dias atuais 

ressente-se de maior clareza e aprofundamento em relação ao verdadeiro 

sentido das aprendizagens e dos objetivos a serem alcançados. Não se trata 

simplesmente de aprender conteúdos, mas antes, prepara-se para o pleno 

exercício de sua cidadania. Assim sendo, a proposta básica desse trabalho é 

oferecer contribuições provindas da reflexão de toda a comunidade escolar do 

CEI 210 e da escuta sensível de nossos estudantes 

A Proposta Pedagógica é compreendida como processo de ação 

participativa com pessoas interagindo em função das necessidades, interesses 

e objetivos em comum, buscando um maior envolvimento na ação educativa 

considerada responsabilidade de toda a comunidade escolar. Em vista disso a 

PP do CEI 210, foi reformulada no início do ano de 2019, em encontros ao longo 

dos meses de fevereiro, março e abril, na semana pedagógica, nos dias letivos 

temáticos, nas coordenações coletivas com professores, servidores, conselho 

escolar, pais e através de questionários enviados as famílias. Nas reuniões foi 

aberto o espaço para que toda a comunidade escolar pudesse expor suas 

impressões, percepções e opiniões acerca de vários assuntos relacionados ao 

CEI 210. Foram realizadas discussões sobre vários assuntos e todos fizeram 

suas sugestões acerca dos projetos pedagógicos, questões financeiras e 

assuntos administrativos. 

 A importância da Proposta Pedagógica revela-se quando ela se 

transforma de fato em um instrumento de trabalho, periodicamente revisto, com 

base nas experiências vividas pela instituição, nas avaliações do trabalho 

desenvolvido e nos novos desafios que surgem. Ressaltando que a proposta 

deve estar pautada nas orientações legais vigentes e sobre os conhecimentos já 

acumulados a respeito da Educação Infantil. 

 O presente instrumento não se completa por si só, estando sujeito a 

alterações, reduções, complementos e quaisquer adendos necessários, 

desejáveis e permitidos, ocasionais ou permanentes. 
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2. HISTÓRICO 

 

               O Centro de Educação Infantil 210 - Santa Maria- DF foi inaugurado 

aos 05 (cinco) dias do mês de julho do ano de 1998. A portaria de autorização e 

credenciamento foi publicada no diário oficial nº 207 de 02 de dezembro de 1999.  

Sua fundação aconteceu, em atendimento ao que dispõe a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação 9394/96, artigos 12,13 e 14 na Resolução 02/98 e no 

Parecer 62/99 do Conselho de Educação do Distrito Federal. O CEI 210 nasceu 

de um projeto realizado pelo governo local através de pedidos da comunidade. 

Foi fundado na EQ 210/310, área especial Santa Maria, DF, telefone: (61) 

3901.6591, e-mail: secretariacei210@gmail.com. 

O Centro de Educação Infantil 210 de Santa Maria dispõe de uma área 

construída de 2.108 m² em um pavimento, compondo-se das seguintes 

dependências: 

- 11 salas de aula; 

- 01 sala dos professores/coordenação 

- 02 salas para direção/secretaria  

- 01 sala de informática 

- 05 banheiros para alunos 

- 03 banheiros para funcionários 

- 01 refeitório 

- 01 sala de recurso 

- 01 sala de orientação educacional 

- 01 sala Equipe Especializada de Apoio Aprendizagem 

- 01 secretaria/ administrativo 

- 01 depósito para alimentação 

- 01 sala de servidores 

- 01 sala de mecanografia 

- 01 Parque infantil 

- Pátio coberto  

- Piscina de Bolinha 

- Casinha de boneca 

- Copa/cozinha               

mailto:secretariacei210@gmail.com
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  A escola atende a 413 (quatrocentos e treze) alunos com idade entre 4 e 

5 anos, advindos principalmente das quadras ao redor, QC 01 e 02, 210 e 310, 

209 e 309, 208 e 308, Condomínio Porto Rico, Residencial Total Ville e alguns 

estudantes que residem em Valparaíso, Novo Gama e Céu Azul. Dos atendidos, 

13 (treze) são alunos com necessidades educativas especiais diagnosticadas. O 

objetivo desta instituição desde a sua fundação é no sentido de iniciar a formação 

de pessoas críticas, participativas, criativas, que saibam a partir da fraternidade 

e da justiça questionar a vida, as relações de convivência e de poder, conforme 

explicitado nas Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação: 

  

           A gestão atual foi eleita para atuar no período de 2017 a 2019 sendo 

composta por: Maria Elisabete Lopes da Silva (diretora), Ana Rosa Correia 

Pinheiro (vice-diretora), Cláudia Feliciano dos Santos (Supervisora 

administrativa) Denise Ribeiro de Souza Cavalcante (Chefe de Secretaria). 

O Centro de Educação Infantil 210 é uma escola bastante conhecida e 

bem-conceituada por toda a comunidade, o que ocasiona uma constante busca 

por vagas e turmas com o número máximo de alunos, apresenta uma 

considerável rotatividade de alunos durante o ano letivo, devido à evasão e 

abandono em virtude de separação dos pais ou mudança de endereço (muitos 

pais vivem de aluguel). 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

               Santa Maria é uma das regiões administrativas do Distrito Federal, 

rodeada por dois ribeirões: o Alagado e o Santa Maria, esse originando o nome 

da cidade. A cidade surgiu da expansão do núcleo rural Santa Maria que 

pertencia a RA II – Gama até 1992, quando a Lei 348/92 e o Decreto 14.601/93, 

criou a Região Administrativa de Santa Maria. Antes mesmo da criação oficial 

da cidade, os lotes foram distribuídos por órgãos do governo – Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e de Serviços Sociais, a TERRACAP e a Fundação do 

Serviço Social. Os beneficiários dessas áreas foram primeiramente os 

portadores de necessidade especiais e idosos. 
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               Segundo dados do IBGE, Santa Maria ocupa uma área de 215,86 km², 

e possui uma população de 115.607 habitantes. As quadras que cercam o Centro 

de Educação Infantil 210 de Santa Maria possuem lotes que foram entregues a 

servidores públicos em sua maioria a policiais e bombeiros. A população jovem 

no bairro é significativa e muito ociosa. Neste contexto, a imagem construída 

sobre os jovens é marcada por situações de violência e tráfico de drogas, sem a 

presença regular do Batalhão Escolar. 

 

               Os alunos atendidos são oriundos de famílias com dificuldades tais 

como: separação, casais formados devido à gravidez precoce, crianças criadas 

pelos avôs. Ressaltamos as dificuldades dos pais e comunidade em 

compreenderem o verdadeiro objetivo e identidade da Educação Infantil, o que 

vem trabalhado com as famílias através de palestras, reuniões, dia letivo 

temático, conscientizando e informando as famílias a respeito dos documentos 

de regem a Educação Infantil e principalmente do Currículo em Movimento do 

Distrito Federal. Quanto à estrutura física, as maiores reivindicações da 

comunidade escolar são: a construção do muro, implementação do laboratório 

de informática, cobertura do parquinho e construção de quadra poliesportiva 

coberta. 

Diante de toda a situação citada à cima a instituição por meio de sua 

equipe gestora, professores, auxiliares educacionais, alguns pais e membros da 

comunidade tem buscado melhorar a escola, tanto na sua parte física como 

pedagógica buscando parcerias e projetos pedagógicos que despertem nos 

alunos e nos responsáveis o prazer em fazer parte dessa comunidade escolar. 

 

4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA  

 

 Quando pensamos sobre o papel da escola pública, lembramos que ela 

existe para que todos tenham acesso à educação, aos conhecimentos 

produzidos, pois é um dever do Estado, está na Constituição, é um direito do 

cidadão, se ela não existisse somente uma minoria teria direito e acesso ao 
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conhecimento. Ela existe para garantir a participação democrática, perpetuar 

valores, usufruir de recursos públicos, diminuir a desigualdade, formar sujeitos 

críticos, sem ela não existiria escola “para todos”. 

Assim sendo o CEI 210 reconhece como sua função social a de contribuir 

para a formação de cidadãos conscientes, críticos e capazes de exercer seu 

papel na sociedade, garantindo a todos os estudantes inclusive os que possuem 

necessidades educacionais especiais, um ensino de qualidade. Oferecendo uma 

educação prazerosa e significativa, bem como assegurar que todos os princípios 

constitucionais do ensino na educação infantil sejam garantidos aos estudantes. 

 Considerando ainda que o papel do CEI 210 é entre outros, o de constituir-

se como um local onde a criança pode desenvolver-se plenamente ao brincar e 

ser feliz. 

 

5. PRINCIPIOS  

 

               Conforme o Currículo em Movimento da Educação Infantil a Educação 

Infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 anos 

de idade em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade. E conforme as DCNEI, a 

Educação Infantil é oferecida em estabelecimentos de ensino, que se 

caracterizam como espaços institucionais e não domésticos e esses 

estabelecimentos sejam públicos ou privados para conhecimentos, 

experiências e precisam “EDUCAR CUINDANDO E CUIDAR EDUCANDO”. 

Assim a SEEDF adota como Eixos Integradores:  

Educar e Cuidar – 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 

às crianças acesso a conhecimentos, experiências e práticas sociais. Portanto 

todas as ações desenvolvidas na Educação Infantil precisam ser planejadas, 

tenham intencionalidade e partam do cotidiano das crianças. 

Brincar e Interagir – Na Educação Infantil as aprendizagens ocorrem em meio 

ás relações sociais, tendo em vista que, a partir delas, a criança interage tanto 

com as crianças da mesma faixa etária e de outras idades quanto com os 

adultos, o que contribui efetivamente para o seu desenvolvimento. 
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A brincadeira deve se fazer presente nos gestos e nas diferentes formas 

de apresentação oral, nos brinquedos nos jogos e nos exemplos habituais 

dados pelos profissionais da educação. A brincadeira como pratica 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. 

 

No CEI 210 o uso de projetos tem como objetivo estimular a integração 

entre as crianças e seus pares bem como entre as crianças e os adultos do 

ambiente escolar. As atividades são planejadas com intencionalidade de educar 

bem como promover momentos de prazer com brincadeiras que possibilitem 

aprendizado e a participação dos estudantes no processo de construção de seu 

conhecimento, alcançando mais autonomia. O principal objetivo das atividades 

desenvolvidas deve ser alcançar o completo aprendizado e não apenas a 

contemplação de um ou outro eixo de maneira isolada e a avaliação realizada 

mediante o acompanhamento das aprendizagens através de registros do 

desenvolvimento dos estudantes, não devendo apenas priorizar a avaliação, 

mas considerar todo o contexto de aprendizagem inclusive as atividades 

realizadas. 

 

O CEI 210 na perspectiva da implementação de um currículo integrado, 

abre espaço para temáticas de interesse social como sustentabilidade ambiental, 

direitos humanos e complexidade das relações entre escola e sociedade. Assim 

sendo esses temas permeiam as atividades independente do eixo ou habilidade 

trabalhada, construindo práticas pedagógicas que respeitem as diferenças, 

considerando as diferenças como elementos ricos de trabalho afim de que o 

educando possa conscientiza-se de sua importância no processo de construção 

do conhecimento. 

 

Num mundo de grandes desigualdades, nem sempre é fácil lidar com a 

diferença. Ela está em toda parte, é mais simples percebê-la quando a questão 

envolve times de futebol, religião, formas de agir. Na abordagem de temas mais 

complexos, ou simplesmente se a proposta exige um exercício crítico rigoroso 
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podemos dizer que, mesmo entre os mais semelhantes, habitam numerosas 

diferenças – afinal cada ser humano é único no conjunto de suas características. 

Os princípios da educação integral que sustentam a prática pedagógica 

do CEI 210 emanam do Currículo em Movimento são: 

 Unicidade Teoria X prática – garantida através de estratégias que 

possibilitem reflexão crítica, síntese, análise e aplicação dos conceitos 

voltados para a construção do conhecimento, incentivando 

constantemente o raciocínio, questionamento, problematização e 

dúvida. 

 Interdisciplinaridade e Contextualização – Possibilitam a integração de 

diferentes áreas do conhecimento com sentido social e político. 

 Flexibilização - Oportunizar a complementação do currículo de base 

comum com conteúdos e estratégias capazes de completar a 

formação intelectual do educando.  

Quanto aos princípios basilares da Educação Integral para as escolas 

públicas do DF, constantes no Currículo da SEEDF, os mesmos são: 

 Integralidade 

 Intersetorialização 

 Transversalidade 

 Diálogo Escola e Comunidade 

 Territorialidade 

 Trabalho em rede 

 

Os objetivos e metas estabelecidos são amplamente discutidos com a 

comunidade escolar durante todo o ano letivo, assim todos buscam estar 

comprometidos com a realização dos mesmos. Sabemos que a expectativa 

positiva em relação ao estudante é muito importante para estimulá-lo e auxiliá-lo 

em suas dificuldades: é por isso e por acreditar fortemente no potencial de 

nossos alunos e na capacidade que eles têm de aprender que toda a equipe do 

CEI 210 se compromete com a educação. 
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6. OBJETIVOS 

Como espaço de socialização, de vivências de interação e aprendizado, 

o Centro de Educação Infantil 210 de Santa Maria tem como objetivos 

institucionais: 

 -Oportunizar o desenvolvimento da criança em sua totalidade enfatizando 

suas potencialidades, completado com a ação da família e da comunidade.  

- Assegurar o período de inserção e acolhimento conforme orientação do 

Currículo em Movimento, respeitando o calendário da SEEDF. 

- Valorizar e desenvolver ações de solidariedade; 

- Formar cidadão com liberdade de expressão nos aspectos psicológicos, 

cultural, social, cognitivo, perceptivo-motor e afetivo, dentre outros, 

complementando a ação da família e da comunidade; 

- Oferecer ensino de qualidade, favorecendo a permanência e o sucesso 

da construção dos saberes; 

- Preparar os indivíduos para a sociedade e o domínio dos recursos 

científicos e tecnológicos que lhes permitam utilizar as possibilidades e vencer 

as dificuldades do meio; 

- Propiciar o atendimento ao ritmo próprio e às diferenças individuais do 

aluno; 

- Assegurar a assistência educacional aos estudantes com ANEE’S 

dificuldades de aprendizagem e a alunos carentes; 

- Contribuir para a formação intelectual, social e cultural, proporcionando-

lhe variedades de experiências concretas, selecionadas a partir do 

conhecimento de suas características, suas necessidades e seus interesses; 
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- Formar cidadãos conscientes em relação ao mundo em que vivem, 

torná-los capaz de argumentar, questionar, elaborar conceitos, fazer 

experimentos e analisar situações reais da vida. 

- Articular com as famílias e a comunidade os processos de integração 

dos alunos com a sociedade. 

- Apoiar e contribuir para a continuidade da educação das crianças fora 

da escola com auxílio de profissionais de áreas que tratam do desenvolvimento 

infantil. 

7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

 A Segunda edição do Currículo em Movimento lançado em 2019 nasceu 

da necessidade de adequar as novas legislações e normatizações com a 

homologação da BNCC e das mudanças sociais tem como objetivo de apoiar os 

sistemas de ensino na implementação da política de educação integral. A 

perspectiva da educação integral propõe a construção de projetos pedagógicos 

que atendam às necessidades de organização das escolas e de 

desenvolvimento de práticas pedagógicas que apoiem os três eixos norteadores: 

Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para Os Direitos 

Humanos e Educação para a Sustentabilidade. 

  

               Como instituição da rede pública do Distrito Federal, o Centro de 

Educação Infantil 210 de Santa Maria, tem seu trabalho alicerçado na Pedagogia 

Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural conforme citação do Currículo 

em Movimento da Educação Básica – Pressupostos Teóricos: 

 

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. (p.30) 
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 Nessa perspectiva o CEI 210, procura através de reuniões conversas 

agendadas com as famílias, questionários enviados para os responsáveis e 

escuta sensível das crianças, conhecer a prática social da comunidade, seus 

interesses e necessidades para então organizar o trabalho pedagógico de 

maneira que os estudantes sejam instigados a questionar e desafiados a propor 

soluções que sejam mais justas e igualitárias socialmente. 

Sendo assim as concepções teóricas que fundamentam esse projeto 

destinam-se a orientar toda a Comunidade escolar que estão em busca de uma 

sociedade mais justa e consequentemente mais participativa. 

 

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

               A organização do trabalho pedagógico é de suma importância na 

condução e consolidação do processo educativo, sobretudo na Educação 

Infantil. Para orientar o trabalho pedagógico do desenvolvimento infantil, é 

preciso promover uma ação educativa devidamente planejada, efetiva e aberta 

ao processo avaliativo. Por isso é imprescindível pensar os tempos, os 

ambientes, os materiais, bem como as rotinas que são organizações nesse 

contexto educativo (CURRICULO EM MOVIMENTO, p.31). A coordenação 

pedagógica possibilita e potencializa essa organização. 

  As coordenações pedagógicas acontecem na escola nas terças, quartas 

e quintas feiras, sendo que as segundas e sextas feiras, elas são individuais e 

realizadas fora do ambiente escolar. As reuniões coletivas acontecem às quartas 

feiras conforme as demandas que surgem e orientação da SEEDF, tendo como 

como principal objetivo a discussão e reflexões sobre as necessidade 

especificas da Educação Infantil, formação em serviço o que vai além de cursos 

oferecidos. Na semana Pedagógica em fevereiro de 2019 todo o grupo de 

profissionais da escola realizou o estudo do Currículo em Movimento e a partir 

desse estudo o grupo de profissionais levantou a necessidade de destinar as 

coletivas para estudos de temas façam parte do universo da educação infantil, 

troca de experiência entre os profissionais, e principalmente o grupo solicitou 

temas que sejam relevantes para a sala de aula. Entre os temas já definidos para 

trabalhar em 2019 temos: Rotina na Educação, Currículo em Movimento da 
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Educação Infantil, Avaliação, Inclusão, Projeto Alimentação na Educação Infantil 

mais que cuidar: Educar, Brincar e Interagir, Plenarinha 2019, projeto anual entre 

outros. 

 Os profissionais das equipes como: SOE, SEAA e Sala de Recursos, bem 

como os professores readaptados, participam ativamente das coordenações, 

promovendo ações coletivas a serem desenvolvidas durante todo ano letivo, no 

sentido de prevenir ou superar dificuldades no processo de ensino e 

aprendizagem, tendo como norteadores análise e reflexão das práticas 

educacionais e o contexto escolar em suas várias dimensões, visando promover 

a consolidação de uma cultura de sucesso escolar.  

 

               Segundo Vasconcellos “O empenho no ato de planejar depende, antes 

de mais nada, do quanto se julga aquilo importante, relevante...a fim de garantir 

que o máximo almejado venha a se concretizar” (40). O CEI 210 acredita que há 

um mínimo que precisa ser garantido as crianças que aqui estudam e a partir 

deste o professor tenha a possibilidade de ampliar e chegar ao nosso alvo: o 

máximo almejado. Entendemos que o planejamento deve instrumentalizar o 

professor para o trabalho em sala, e principalmente dar a clareza sobre as 

aprendizagens necessárias nesta idade e as habilidades que devem ser 

desenvolvidas.  

               Entendemos que o planejamento é o coração da escola, nele são 

escolhidos os caminhos do ensino e da aprendizagem.  Após discussões sobre 

a melhor forma de planejar, o grupo optou por um planejamento anual a partir do 

projeto “CEI CONTANDO HISTORIAS”, com definição de temas bimestrais que 

contemplem as orientações do currículo em movimento.  O planejamento 

acontecerá nas terças-feiras quinzenalmente, onde o 1º e o 2º período 

planejarão separados com o suporte das coordenadoras e professoras 

readaptadas e bimestralmente planejamos todos juntos o tema ser trabalhado 

dentro do projeto. O planejamento individual e desenvolvimento das turmas será 

acompanhado pela coordenação pedagógica, conforme necessidade e 

possibilidade. 
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               Nos momentos do planejamento coletivo, pensamos no CEI 210 como 

um todo, em todas as crianças, num direito de acesso de todos ao conhecimento. 

No planejamento individual, pensamos e garantimos a identidade do professor, 

o aluno especifico de sua sala, a sua turma com características próprias. O 

caminho para a qualidade sem dúvida está em planejar, para ampliar. 

Cronograma Anual – 2019 

FEVEREIRO 

 

 

04/02 – Apresentação dos professores, escolha de turma / tarde CPI 

05/02 – Alterações e sugestões no cronograma anual / 14h Atividade com Mariana 

06/02 – Estudo do Currículo em Movimento (manhã e tarde)  

07/02 – Planejamento semana de adaptação /tarde Planejamento individual 

08/02 – Planejamento individual / tarde CPI 

11/02 – Inicio do ano letivo 

11/02 a 21/02 – Período de inserção e acolhimento 

Março 04 a 06/03 – Recesso Escolar – Carnaval 

07 e 08/03 – Semana Dist. de Cons. e Promoção da Edu. Inclusiva aos Alunos com NEE(Lei distri Nº 

5714/2016) 

2 1/03 – Dia Letivo TemáticoTema: Discussão e reflexão a respeito PP 

15 a 22/03 – Semana de Conscientização do Uso Sustentável da Água (Lei distrital Nº 5243/2013) 

ABRIL 10 e 11/04 – Levantamento diagnóstico da Turma (entrega) 

25/04 -Término do 1º Bimestre 

26/04 – Inicio do 2º Bimestre 

PASSEIO ZOOLOGICO data 24/04 

MAIO 07/05 – Lançamento do Concurso Rei e Rainha da Pipoca 

06 a 10/05 – Semana de Educação para vida (Lei federal nº 11.998/2009) 

08/05 - Dia Letivo Temático: Apresentação do PP para toda comunidade escolar 

27/05 a 14/06 - Gincana da Festa Junina 

JUNHO 

 

 

 

03/06 - Dia Nacional da Educação Ambiental (Lei Federal nº 12.633/2012) 

03/06 – Entrega dos relatórios semestrais às coordenadoras 

 05/06 – Dia Letivo Temático 

16/06 Festa junina 

21/06 dia letivo móvel reposição 18/05 

JULHO 04/07 – Exposição da Plenarinha. 

05/07  – Reunião de Pais 

08/07 – Término do 2º Bimestre / Encerramento do 1º  semestre 

08/07 – Dia letivo móvel  Reposição 15/06 

09 a 28/07 – Recesso escolar           

29/07 – Inicio do 3º Bimestre /  Inicio do 2º semestre 

AGOSTO 11/08 – Dia do Estudante 

17/08 – Dia do Patrimônio Cultural (lei distrital) 

19/08 – Dia da Cultura Digital 

25/08 – Dia Distrital da educação Infantil (Lei distrital nº 4.681/2011) 

29/08 – Dia Letivo Temático  

SETEMBRO 07/09 – Feriado 

21/09 – Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência (Lei federal nº 11.1333/2005) 

PASSEIO (CINEMA, TEATRO,...) 

19/09 – Patrono da Educação – Paulo Freire (Lei Federal nº 12612/2012) 

30/09 – Dia do Secretário  



15 
 

OUTUBRO 

 

04/10 – Término do 3º Bimestre 

07/10 – Inicio do 4º Bimestre 

11/10 – Festa das Crianças 

12/10 – Feriado 

14 a 16/10 – Recesso Escolar 

15/10 - Dia do Professor 

17/10 – Dia Letivo Móvel Reposição  26/10 

 18/10 – Dia Letivo Móvel Reposição 14//12 

23 a 29/10 – Semana Nacional do Livro e da Biblioteca (Decreto nº 84.631/1980) 

NOVEMBRO 06/11 - Dia Letivo Temático  

11/11 – Dia de Luta contra a Medicalização da Educação e da Sociedade (Lei Distrital nº 5.933/2017) 

12/11 – Dia Distrital do Gestor Escolar 

 15/11 – Feriado 

20/11 – Dia Nacional da consciência Negra (Lei federal nº 10.639/2003) 

 

DEZEMBRO 04/12 – Dia do Orientador Educacional 

02/12 – Entrega dos relatórios semestrais às coordenadoras 

14/12 – Formatura 

17/12 – Reunião de Pais 

20/12 – Encerramento do Ano  Letivo 

 

 

9. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

               Em concordância com a rede pública do Distrito Federal, o CEI 210 

acredita que a concepção formativa é a que mais atende a uma avaliação que 

contribua para o desenvolvimento de nossas crianças. De acordo com o 

Currículo em Movimento Educação Infantil: 

“...a avaliação das crianças tem como referência os objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento expressos no Currículo e não deve 
assumir finalidades seletivas e classificatórias, tampouco uma prática 
para avanços de estudos. ” (p.54) 
 

Nossa escola, após discussão sobre o processo avaliativo, entendeu que, 

devido ao grande número de alunos, para que a avaliação seja efetiva e 

mediadora da aprendizagem, são necessários instrumentos de apoio para que o 

professor possa acompanhar o desenvolvimento de todos. 

 

A finalidade básica da avaliação é servir para tomar decisões educativas, para 

observar a evolução e o progresso da criança e para planejar se é preciso intervir 

ou modificar determinadas situações, relações ou atividades na aula. A avaliação 

que caminha nesse sentido poderá produzir informações para aqueles que, ao 

avaliar, também aprendem. Essa avaliação é responsabilidade de toda a 
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comunidade escolar. O art. 31 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº 9.394/96), na Seção II, Da Educação Infantil, preconiza: “a 

avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu 

desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 

fundamental”. Assim sendo, a avaliação das crianças tem como referência os 

objetivos do projeto político-pedagógico da instituição. 

 

               Segundo Hoffmann (2012) o docente em sua ação avaliativa deve 

acompanhar a criança, estar atento, percebendo seu jeito de ser e aprender, 

avaliar para mediar, ou seja, fazer intervenção pedagógica e isto implica em 

planejamento. “O empenho no ato de planejar depende antes de mais nada, do 

quanto se julga aquilo importante, relevante[...] a fim de garantir o máximo 

possível que o resultado almejado venha a se concretizar” (VASCONCELLOS, 

2006, p.40). Cada criança tem o seu tempo e jeito de aprender e isso precisa ser 

respeitado, mas nem sempre o é, por diversas razões, entre elas a falta de 

preparo do professor, a falta de condições de acompanhamento pelo grande 

número de crianças em sala. Faz-se urgente que todas as crianças aprendam e 

se desenvolvam principalmente as que pertencem às camadas populares.  

 

                A teoria de avaliação mediadora defendida por Hoffmann (2012, p.19) 

está sendo desenvolvida por ela desde 1981, baseada na teoria construtivista de 

Piaget e sociointeracionista de Vygotsky, “parte do pressuposto que o faz toda a 

diferença em avaliação é a postura mediadora do professor”. A autora explica 

que a concepção de avaliação mediadora envolve: observação atenta e 

individualizada da criança, a análise reflexiva de suas manifestações, 

possibilidades e interesses, e o planejamento de ações educativas com outras 

possibilidades de aprendizagem. “Tem por finalidade e essencial promover o 

desenvolvimento máximo possível de todas as crianças a partir de desafios 

intelectuais permanentes e de relações afetivas e de cooperação entre todos os 

elementos da ação educativa. ” (Idem, p.22). 

               De acordo com esta teoria, a postura mediadora do professor é que 

fará toda a diferença no processo de ensino e aprendizagem da criança. A autora 

alerta que “situações provocativas e adequadas às possibilidades e aos 
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interesses infantis exigem do professor um conhecimento profundo do processo 

de construção do conhecimento” (idem, p.20). Intencionar, planejar, executar, 

observar, refletir, mediar, acompanhar, avaliar, planejar novamente, assim deve 

ser o dia a dia do professor com o seu aluno no caminho do desenvolvimento e 

das aprendizagens.   

 

               Mas o sistema e seus interesses dificultam esse processo, pois como 

um profissional com 25 crianças de quatro e cinco anos, durante 5 horas diárias 

sem interrupção, sem auxiliar, tem condições de observar 25 crianças, que, de 

acordo com o currículo devem ser educadas e cuidadas. Essa é a realidade da 

Educação Infantil na rede Pública do Distrito Federal. O professor vê o seu 

trabalho descaracterizado quase que diariamente, pois não consegue exercer 

sua função. 

 

Rede Colaborativa 

 

 A Rede Colaborativa representa um modelo de gestão educacional e 

escolar. Em 2017 a SEDF, por meio dessa Rede, passou a formular orientar, 

aplicar e avaliar as políticas públicas de educação no contexto do sistema público 

oficial de ensino do Distrito Federal referente às questões pedagógicas. 

                

  Para que esse trabalho em Rede fosse efetivado no CEI 210 a equipe 

Pedagógica elaborou um Conselho de Supervisão das Aprendizagens do qual 

fazem parte; professores, coordenadores, serviços de apoio e direção.  Após o 

diagnóstico inicial da turma, as coordenadoras atendem individualmente as 

professoras para conhecer a realidade de cada turma, coletar dados em relação 

as aprendizagens dos alunos bem como propor ações e dividir 

responsabilidades nos aspectos relacionados a aquisição das habilidades 

previstas no Currículo em Movimento da Educação Infantil, bem como auxiliar e 

acompanhar o professor no levantamento nominal de estudantes, que não estão 

avançando nas aprendizagens previstas. 

 Após as intervenções realizadas pela professora em parceria com a 

coordenação e direção, conforme a necessidade de cada turma ou estudante, 

caso não tenha êxito na resolução das dificuldades o estudante será 
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encaminhado ao serviço, SOE, EEAA, que adotará as medidas necessárias 

conforme cada caso especifico; dificuldade de aprendizagem ou no 

comportamento que influenciem nas aprendizagens, buscando soluções, 

encaminhamentos e parceria junto a direção, família, UNIEB, Conselho Tutelar 

para auxiliar o estudante e a professora na superação das dificuldades. 

 

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

 O Currículo em Movimento do Distrito Federal para Educação Infantil 

propõe que as instituições de educação coletiva para a primeira infância reflitam 

sobre novas possibilidades de organização curricular a partir das faixas etárias 

ampliadas, considerando que as interações e brincadeiras são seus eixos 

fundamentais para o desenvolvimento das crianças, sendo:  

 Bebês: 0 a 1 ano e 6 meses 

 Crianças bem pequenas: 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses 

 Crianças pequenas: 4 anos a 5 anos e 11 meses. 

Na educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças 

têm como eixos estruturantes o educar e o cuidar, bem como o brincar e o 

interagir. Portanto, fica claro que essa etapa da Educação Básica não se 

organiza com base em conteúdo, componentes curriculares ou áreas do 

conhecimento. Portanto a Organização Curricular emerge dos cinco campos de 

experiências:  

 

 O eu, o outro e o nós esse campo 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. 

 Corpo, gestos e movimentos esse campo propõe o trabalho voltado 

ao desenvolvimento corporal da criança que, ao se expressar, interage 

com o mundo desde cedo por meio de gestos e movimentos corporais, 

sejam eles adotados de intencionalidade ou de impulsos próprios da 

infância, bem como espontaneidade ou coordenação de movimentos, 

gestos e sentidos. 

 Traços, sons, cores e formas esse campo de experiência abrange o 

trabalho educativo que evidencia as manifestações artísticas, culturais 



19 
 

e científicas como aporte de desenvolvimento infantil, sejam elas 

locais ou maior amplitude, como regionais, nacionais ou 

internacionais. 

 Escuta, fala, pensamento e imaginação este campo de experiência 

estabelece interlocução mais prementes com as linguagens oral, 

escrita, corporal, artística e interações com a natureza e a sociedade 

embora dialogue com as demais linguagens. No tocante às 

experiências com a linguagem oral e escrita, é importante reafirma que 

não se espera que as crianças da Educação Infantil, dominem o 

sistema alfabético. O que se pretende é que reflitam sobre esse 

sistema e participem criticamente da cultura escrita, de modo a 

desenvolver o prazer pela literatura, fruindo e exercitando a leitura e a 

escrita de acordo com suas possibilidades, ao ter como recursos as 

interações, as diversas linguagens e a imaginação. 

 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações esse 

campo propõe que as crianças experimentem o mundo ao seu redor, 

enquanto investigam, descobrem, interagem, elabora e transformam a 

sociedade na qual estão inseridas. Esse Currículo não propõe o ensino 

de matemática de modo sistemático, mas o desenvolvimento da 

linguagem matemática por meio de manipulação, experimentação 

proporcionadas pelas interações e brincadeiras. 

 

Sendo assim, o CEI 210 está organizado em turmas por faixa etária, e 

após ampla discussão durante a semana pedagógica os professores optaram 

por direcionar o nosso trabalho a partir de um grande projeto anual que abordará 

os cinco campos de experiência descrito acima, bem como os eixos integradores 

e os objetivos de aprendizagens descritos em cada campo de experiência. 
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PROJETO ANUAL 

Tema: Literatura 

 

“CEI CONTANDO HISTORIA” 

 

        APRESENTAÇÃO 

Neste ano o CEI 210, reservará um espaço em sua programação para 
trabalhar com a literatura infantil. O projeto de literatura “CEI CONTANDO 
HISTÓRIAS” abrirá as portas para a imaginação, a fantasia, as emoções, para 
o mundo mágico da leitura. 

Histórias, poesias, lendas, não são feitas apenas de palavras: tem peso, 
cor, sabor, têm detalhes que não cabem nos limites do texto, mas são tão 
importantes quanto às narrativas. 

Será um ano recheados de atividades, como: Projeção de filmes, 
declamação de poesias, contação de histórias clássicas, adaptadas e 
contemporâneas, utilizando diversos recursos. 

 
JUSTIFICATIVA 

 A literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a 

imaginação, emoções e sentimentos de forma prazerosa e significativa. É 

importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas e muitas histórias, 

pois é através dos livros e contos infantis que a criança enfoca a importância de 

ouvir, contar e recontar histórias. Dessa forma, incentivar a formação do hábito 

de leitura na idade em que todos os hábitos se formam, isto é, na infância.  

 

 

OBJETIVO GERAL:  

 

Levar as crianças a participar de situações em que elas próprias ou os 

adultos leiam textos de diferentes gêneros e manuseiem livros, revistas, jornais, 

histórias em quadrinhos e os demais materiais impressos que permitem colocá-

las no papel de “leitoras”.    

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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 Trabalhar com valores presentes em nossa sociedade tendo como base 

os textos dos livros literários;  

 Levar as crianças a compreenderem o universo imaginário e fazer a 

distinção do real com o fantástico;  

 Trabalhar com a música e a dança sempre relacionando com a história 

contada no dia; 

 Aproximar as crianças de literaturas infantis diversas; 

 Proporcionar o prazer de ler e vivenciar a literatura infantil; 

 Proporcionar situações de leitura compartilhada; 

 Desenvolver na criança valores e atitudes como a obediência, o respeito, 

o amor, a honestidade, a solidariedade, bondade, perdão, entre outros, a 

partir das histórias da literatura infantil; 

 Familiarizá-los com estórias e ampliar seus repertórios; 

 Participar de situações de contos e leitura de diferentes gêneros literários. 

O trabalho será iniciado a partir da história apresentada pela equipe 
pedagógica. 

 
 

DESENVOLVIMENTO 

O projeto será organizado bimestralmente da seguinte maneira: 

 1ºbimestres: Contos de fadas e Clássicos da literatura infantil 

 2º bimestre: Autores e suas poesias 

 3º bimestre: Fabulas e lendas 

 4º bimestre: livros de autores nacionais. 

 Contemplando os objetivos de cada campo de experiência do Currículo 

em Movimento e os projetos: Entrada, Esporte Levado a Sério, Plenarinha, 

Festa junina, Africanidade e Projeto de Transição; essa organização visa à 

facilitação de escolhas, decisões e planejamento para materializa-se no 

cotidiano do CEI 210 e na vida das crianças. 

EXECUÇÃO 

 O trabalho será realizado em duplas de professoras, a cada bimestre a 

dupla escolherá o conto, autor de poesia, fabula ou livro e desenvolverá o 

projeto. Durante o projeto entrada a história que estará sendo trabalhada deverá 

ser apresentada para todos os alunos para que todos possam conhecer todas 

as historias, e a produção dos alunos exposta na Plenarinha, porém após a 

exposição da Plenarinha o projeto terá continuidade até o final do ano letivo. 
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ADAPTAÇÃO CURRICULAR 

 O processo de inclusão de alunos com necessidades educacionais 

especiais no Centro de Educação Infantil 210 já acontece há bastante tempo e 

são partilhadas entre todos os segmentos que compõem a comunidade escolar. 

Fazendo valer a Orientação da Educação Inclusiva voltada para a Educação 

Infantil expressa nas Diretrizes Nacionais da Educação Especial na Educação 

Básica CNE/2001, definindo que:                

 
 
o atendimento de crianças com necessidades especiais   terá início na 
educação infantil, nas creches e pré-escolas, assegurando-lhes o 
atendimento educacional especializado. Deve ser realizada em 
conjunto com as demais crianças, assegurando-lhes o atendimento 
educacional especializado, mediante a avaliação e interação com a 
família e a comunidade  
                                                       

Contemplada também nas Diretrizes da Política Nacional de Educação 

Infantil MEC/2004:  

               

A educação de crianças com necessidades especiais deve ser 
realizada em conjunto com as demais crianças, assegurando-lhes o 
atendimento educacional especializado, mediante a avaliação e 
interação com a família e a comunidade. 

 
  

De acordo com o Proposta Pedagógica do CEI 210, as adaptações 

curriculares serão individualizadas, respeitando as peculiaridades dos alunos 

com necessidades educacionais especiais. 

 

10. PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO do PP 

PP do CEI 210 foi fundamentado no Currículo da Educação Infantil que está 

em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, documentos esses 

que fundamentam uma educação pública, gratuita e democrática, voltada a 

formação integral do ser humano, para que esse possa atuar como agente de 

construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando a 

universalização do acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer do 

percurso escolar de todos os estudantes.  
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O Plano Pedagógico do CEI 210 visa alcançar essa educação de qualidade e 

para isso será acompanhado e avaliado de acordo com as datas previstas no 

calendário escolar da SEEDF e de acordo com as orientações da UNIEB da CRE 

de Santa Maria. A comunidade é convidada a analisar, avaliar e sugerir 

propostas de ações pedagógicas, administrativas e financeiras por meio de 

reuniões realizadas com todos os pais ou responsáveis pelos estudantes e por 

meio de reuniões com o conselho escolar, quando se fizer necessário. As 

reuniões coletivas também são usadas como espaço onde os profissionais do 

CEI 210 podem opinar a avaliar as ações que interferem diretamente no fazer 

pedagógico, visando muitas vezes à reorganização das ações de acordo com a 

necessidade. 

RECURSOS FÍSICOS E DIDÁTICOS PEDAGÓGICO 

 Quanto aos recursos físicos, o Centro de Educação Infantil 210 de Santa 

Maria é construído em um pavimento, compondo-se das seguintes 

dependências: 

- 11 salas de aula; 

- 01 sala dos professores/coordenação 

- 02 salas para direção/secretaria  

- 01 sala de informática 

- 05 banheiros para alunos 

- 03 banheiros para funcionários 

- 01 refeitório 

- 01 sala de recurso 

- 01 sala de orientação educacional 

- 01 sala Equipe Especializada de Apoio Aprendizagem 

- 01 secretaria 

- 01 depósito para alimentação 

- 01 sala de servidores 

- 01 sala de mecanografia 

- 01 Parque infantil 

- Pátio coberto e descoberto 

- Piscina de Bolinha 
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- Casinha de boneca 

- Copa/cozinha 

RECURSOS HUMANOS: 

- Diretor; 

- Vice-diretor 

- 01 supervisora administrativa 

- 02 Coordenadoras Pedagógica 

- 01 Chefe de secretaria 

- 01 Secretário Escolar 

- 22 Professores; 

- 2 Professores Readaptados 

- 1 Professores com limitação temporária 

- 01 Pedagogo (Sala de Recurso)  

- 01 Pedagogo (EEAA) 

- 01 Orientador  

- 01 Monitor 

- 06 Auxiliar de limpeza e conservação (Terceirizados) 

- 04 Vigias  

- 03 Porteiros  

- 01 Merendeira 

- 03 Educadores Sociais Voluntário 

 Na certeza de que a qualidade dos serviços prestados pela Escola o 

Centro de Educação Infantil 210 de Santa Maria, não está somente ligada à 

qualidade dos profissionais que nela atuam, mas também a sua satisfação 

quanto às condições de trabalho, investimos na atualização e aperfeiçoamento 

dos nossos colaboradores. 

A atualização e o aperfeiçoamento dos recursos humanos do Centro de 

Educação Infantil 210 de Santa Maria acontecem no cotidiano da instituição, por 

meio de contato direto na orientação e no acompanhamento das atividades 

administrativas e didático-pedagógicas de uma forma mais sistematizada, por 

meio de participação em reuniões, cursos, palestras, seminários, congressos, e 
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outros eventos que possam vir a enriquecer os conhecimentos necessários para 

o exercício de sua função no âmbito da escola. 

O Centro de Educação Infantil 210 de Santa Maria, busca propiciar ao seu 

corpo docente e técnico administrativo, um aperfeiçoamento necessário para o 

oferecimento eficaz do ensino, tentando acompanhar a era moderna em que 

vivemos. Em total consonância com os requisitos básicos da legislação vigente, 

a Escola busca sintonia direta com o mundo atual por meio de: 

- Palestras; 

- Estudo Orientado; 

- Semana Pedagógica prevista em Calendário Escolar; 

- Divulgação de cursos que sejam de interesse educacional e o devido 

incentivo; 

- Também são feitas visitas a outras instituições educacionais, no 

sentido de somar experiências, pensando na melhoria qualitativa do 

ensino. 

O corpo docente do Centro de Educação Infantil 210 de Santa Maria 

trabalha no sentido de agilizar a resolução das dificuldades e amenizar as 

diferenças e também proporcionar uma total integração família e escola.  

GESTÃO ADMINISTRATIVA  

Administrar uma instituição educacional requer sério cuidado, pois 

envolve toda uma “vida” do educando. O resultado dos trabalhos educacionais e 

o compromisso da qualidade do ensino para todo o cidadão fortalecem o 

caminho da ética profissional. Nessa perspectiva, o foco na gestão escolar ganha 

um grande destaque no desenho das políticas públicas da Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal que implementa a Gestão Democrática (Lei 

4.751/2012). 

Essa gestão dá-se mediante a assinatura do Termo de Compromisso, 

tendo como objetivo e finalidade assegurar a construção de um trabalho voltada 

para a autonomia, onde a Instituição tenha como eixo a inclusão educacional, 

com participação dos segmentos, inclusive Conselhos Escolares, indispensáveis 
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para proporcionar a aprendizagem efetiva e significativa dos alunos, bem como 

a construção de valores, por meio de práticas pedagógicas que propiciem o 

exercício da cidadania. 

A Direção procura estabelecer uma relação amigável e respeitosa entre os 

elementos que atuam no âmbito da escola, visando oferecer um ensino de 

qualidade a todos que buscam os seus serviços educacionais. 

Neste contexto a equipe de direção incumbir-se-á de: 

- Administrar seu pessoal, bem como, seus recursos materiais e 

financeiros; 

- Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas 

estabelecidas; 

As funções do Centro de Educação Infantil 210 de Santa Maria de ordem 

hierárquica e democrática são as seguintes: 

- Autonomia com democracia e responsabilidade concomitantemente; 

- Relações respeitosas – respeito mútuo; 

- Bem-estar próprio com o bem-estar de todos, sempre caminhando 

juntos; 

- Tomadas de decisões em conjunto, incluindo também o aluno para 

fortalecimento do diálogo e aproveitar ideias diferentes das nossas; 

- Relações interligadas escola – professor – aluno, aluno – professor, 

aluno – escola aluno – aluno; 

- Relações da escola – comunidade com levantamento de questões 

éticas; 

- Ocupar lugar importante junto à comunidade com total envolvimento 

das famílias; 

- Articular conhecimentos com as necessidades da realidade local; 

- Convocar a comunidade familiar para elaboração da proposta 

pedagógica e em seguida apresentar texto após aprovação; 
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 ENTIDADES FINANCEIRAS 

 A entidade financeira é representada pela APM – Associação de Pais e 

Mestres, CNPJ 03819142/0001-73, tendo como principal objetivo, a integração 

da escola, a comunidade e o poder público buscando o desempenho mais 

eficiente do processo educativo. 

 Todos os recursos que a escola recebe são oriundos da contribuição dos 

pais, professores e funcionários da escola, 2ª via de Carteira de Identificação. A 

partir do ano de 2008 com a descentralização dos recursos financeiros, a verba 

pública PDAF, também passou a ser administrada pela associação. 

O PDAF – Programa de Descentralização de Recursos Financeiros – traz 

recursos que são gastos para reformas e melhorias do Estabelecimento de 

Ensino e compra de materiais para o desenvolvimento das atividades escolares. 

O PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola – traz recursos que devem 

ser investidos exclusivamente na aquisição de materiais permanentes e de 

consumo que visem a melhoria do trabalho pedagógico. 

12.ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

O acompanhamento e avaliação das atividades e projetos desenvolvidos 

no CEI 210 acontecem conforme calendário escolar proposto pela SEE/DF. Além 

dos dias agendados para avaliação institucional, a escola organiza avaliações 

sistemáticas através de pesquisas de opinião, caixa de sugestão, dados do 

censo escolar e entrevistas com toda a comunidade escolar. 

 

Nas reuniões coletivas são realizadas as avaliações do trabalho 

pedagógico periodicamente, com função diagnóstica, visando à reorganização 

da ação pedagógica com vistas à aprendizagem dos alunos. 

 

A avaliação institucional do CEI 210 é feita envolvendo todos os atores do 

processo educacional de forma ampla buscando analisar a Gestão Democrática 

no que tange à sua estrutura, desenvolvimento e sucesso nos aspectos: 
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Administrativos, pedagógicos, financeiros e de pessoal, analisando 

coletivamente os resultados; tomando os padrões exitosos como parâmetros 

norteadores e os insucessos como instrumento de reflexão e mudança de 

parâmetros de atitudes. 

 

13.PROJETOS ESPECÍFICOS 

PROJETO: ENTRADA 

JUSTIFICATIVA 

  Desde muito cedo pequenas, as crianças fazem uso de seus movimentos 

para que possam interpretar seus desejos, estados íntimos e necessidades, que 

deverão ser interpretadas pelos adultos responsáveis por seu cuidado, educação 

e servirão de parceiros fundamentais para as descobertas dos significados 

desses movimentos. 

 Este projeto tem o intuito de favorecer a interação entre as crianças, assim 

como promover o caráter lúdico, levando em conta às necessidades de cada 

criança. 

 Nessa concepção, a música, os jogos e as brincadeiras acabam por ser 

tornar os principais norteadores de um processo de educação corporal, já que 

oferecem interessantes situações de aprendizagem dentro de um contexto rico 

de significados para as crianças. 

 Sabemos que a rotina é um elemento importante da Educação Infantil, por 

proporcionar à criança sentimentos de estabilidade e segurança. Também 

proporciona à criança maior facilidade de organização espaço-temporal, e a 

liberta do sentimento de estresse que uma rotina desestruturada pode causar. 

 Em muitas práticas, a motricidade na Educação Infantil tem sido usada 

para atender a propósitos como de hábitos, atitudes e comportamentos. 
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 Este projeto vem oferecer ao desenvolvimento de nossas crianças uma 

bagagem infinita de situações de atividades naturais, através da musicalidade, 

contação de histórias, brincadeiras e brinquedos em diferentes situações 

educacionais que podem ser um meio para estimular, analisar e avaliar 

aprendizagens específicas, competências e potencialidades das crianças 

envolvidas. 

Objetivo Geral: 

 Valorizar a expressão corporal, a música, a linguagem oral e a interação. 

Objetivos Específicos: 

 Ampliar as possibilidades expressivas do próprio movimento, utilizando 

gestos diversos e o ritmo corporal na dança, jogos e demais situações 

de interação; 

 Explorar e identificar elementos da música para se expressar e interagir 

com os outros; 

 Brincar com a música, imitar, inventar e reproduzir criações musicais; 

 Valorizar a percepção, limites, potencialidades, sinais vitais e integridade 

do próprio corpo; 

 Perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos, através 

da linguagem oral; 

 Desenvolver atividades que permitam a sua convivência com situações 

sociais dentro da realidade cultural. 

 Valorizar as conquistas corporais dos alunos; 

 Apreciar diferentes gêneros musicais. 

 Desenvolver a oralidade; 

 Proporcionar a leitura de diferentes textos; 

 Promover a leitura de livros de qualidade, valorizando seus autores e 

ilustradores; 

 Dramatizar algumas músicas e histórias; 

 Compartilhar e trocar ideias sobre a leitura realizada por um adulto; 

 Desenvolver o gosto e o prazer pela leitura compartilhada como forma de 

socialização e interação. 
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Público Alvo: 

Toda a Comunidade escolar 

DESENVOLVIMENTO 

 O projeto Entrada será desenvolvido de forma que haja interação entre 

todos os envolvidos – professores de sala de aula com apoio da coordenação, 

direção e serviços de apoio aprendizagem – numa perspectiva estimuladora que 

desencadeie uma aprendizagem significativa, autônoma e articuladora.  

  

A decisão de se permitir envolver no mundo mágico infantil será o primeiro 

passo que o professor deverá dar. Explorar o universo infantil exige do educador 

conhecimento teórico, prático, capacidade de observação, amor e vontade de 

ser parceiro da criança neste processo. Os professores poderão através das 

experiências lúdicas infantis obter informações importantes no brincar 

espontâneo ou no brincar orientado, da vida coletiva, favorecer as interações em 

grupo, pois são ambientes que recebem, constantemente, influências das 

condições socioculturais, determinantes do processo de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças.  

 

 Nas palavras de Abramowiz (1995, p. 39): “A Educação Infantil é um 

espaço de socialização de vivências e interações”. Neste espaço as interações 

traduzem-se por atividades diárias que as crianças realizam com a companhia 

de outras crianças sob a orientação de um professor. A partir da compreensão 

de que estas situações contribuem para o processo de aprendizagem e 

desenvolvimento infantil, é possível o professor e demais profissionais da 

Educação Infantil redimensionar a sua prática pedagógica e resinificar o papel 

da interação na educação Infantil. 

 

 Assim de forma lúdica, as crianças ampliaram as possibilidades de 

comunicação e expressão promovendo o interesse pelos vários gêneros orais e 

escritos e as brincadeiras compartilhadas. 
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 Na semana pedagógica em fevereiro de 2019 o Projeto entrada foi 

discutido, avaliado e reformulado. Ficou estabelecido que o projeto acontecerá 

de duas maneiras três vezes por semana, segunda-feira, quarta-feira e sexta-

feira o projeto será realizado de maneira coletiva com todas as turmas do turno 

no pátio e na terça-feira e quinta-feira cada professor realiza o projeto em sua 

sala com sua turma.  

 

Nas entradas coletivas a segunda-feira ficará a cargo das coordenadoras e o 

dia destinado ao momento cívico com o hino nacional e bandeira do Brasil, nas 

quartas e sextas as atividades desenvolvidas no projeto entrada devem estar 

vinculadas ao planejamento pedagógico anual. 

 

 Atividades a serem desenvolvidas: 

 Leitura, narração e interpretação de histórias; 

 Dramatização; 

 Músicas; 

 Técnicas de desenvolvimento da criatividade; 

 Apresentação teatral; 

 

AVALIAÇÃO 

 Este projeto tem como finalidade valorizar a brincadeira como forma de 

expressão que traduza a construção dos conhecimentos vivenciados pelos 

alunos.  E terá como foco a interação e o lúdico e avaliação será processual e 

contínua.  

Esporte Levado a Sério 

Justificativa 

 Os esportes fascinam seres humanos de todo o mundo: crianças, jovens, 

adultos e idosos. Todos se reúnem para assistir as competições e modalidades 

de esportes preferidas torcendo pelos atletas de seu país. 
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 Desenvolver em nossos alunos o senso de competitividade sadia é 

fundamental para seu bom desenvolvimento e formação. A criança aprende a ir 

em busca de seus objetivos e lutar por eles. 

 Nesta competição não há preconceitos de cor, raça, crença religiosa ou 

etnia. Todos juntam suas forças e vão à busca de um mesmo objetivo: UNIÃO. 

 O projeto aqui citado contempla os conteúdos do Currículo Básico da 

Educação Infantil do DF, em relação ao campo de experiência “Corpo, gesto e 

movimento”. Promovendo o desenvolvimento físico e motor, a interação entre os 

participantes, permitindo o confronto de percepções e esquemas, comparações 

e trocas. 

 Neste contexto, o projeto faz variações dos esportes tradicionais, as 

regras são criadas de acordo com as dificuldades da turma, facilitando ou 

dificultando o jogo. Sabendo que jogos e brincadeiras, oferecem, tanto às 

crianças, quanto ao professor, a possibilidade de viver e aprender a solução de 

conflitos, negociações, lealdade, solidariedade, cooperação, o respeito e a 

elaboração de estratégias. 

Objetivo Geral: 

  Promover uma semana diferente, divertida, voltada para recreação, 

incentivando nas crianças o companheirismo, alegria, integração e interação na 

prática de atividades esportivas.  

Objetivos Específicos: 

 Explorar diferentes qualidades e dinâmicas do movimento, como força, 

velocidade, resistência, e flexibilidade, conhecendo gradativamente os 

limites de seu corpo; 

 Valorizar a prática de atividades esportistas; 

 Explorar as brincadeiras e os jogos para desenvolver atitude de confiança 

entre as crianças; 

 Desenvolver a interação entre os participantes; 
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 Levar às crianças a socialização com o grupo sem finalidades 

competitivas.  

Público Alvo: 

Toda a Comunidade escolar 

Desenvolvimento 

  As atividades serão desenvolvidas respeitando a faixa etária das crianças, 

para que o jogo se torne mais rico e interessante para elas, aumentando suas 

possibilidades de aprendizagem. Valorizar as atividades das crianças, 

interessando-se por elas, animando-as pelo esforço, evitando a competição, pois 

em jogos não competitivos não existem ganhadores ou perdedores. 

Atividades a serem desenvolvidas 

 

As atividades serão desenvolvidas respeitando a faixa etária das crianças, 

para que o jogo se torne mais rico e interessante para elas, aumentando suas 

possibilidades de aprendizagem. Valorizar as atividades das crianças, 

interessando-se por elas, animando-as pelo esforço, evitando a competição, pois 

em jogos não competitivos não existem ganhadores ou perdedores. 

 Programação  

1. Incentivo aos professores e sugestões para a prática do projeto; 

2. Semanas antes, trabalhar com a turma o hino oficial, mascote, 

bandeira, grito de torcida, a importância dos jogos, treinamento, 

espírito esportivo... 

3. Abertura Oficial, com desfile das “confederações”. 

4. Premiação das turmas com medalhas aos primeiros colocados e 

prêmios de consolação a todos os participantes. 

5. No Encerramento os professores participaram das competições. 

Cronograma 

 Hino Nacional Brasileiro; 
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 Hino Oficial dos esportes do CEI 210- “Esporte levado a 

sério; 

 Apresentação das turmas (cores e gestos) e grito de paz 

das torcidas; 

 Dinâmica de aquecimento: Vamos pôr a preguiça para 

correr. 

Encerramento: Competições entre professores e pais. 

 

PROJETO TRANSIÇÃO 

Justificativa 

A Educação Infantil costuma contemplar em seu programa oportunidades 

de interação entre as crianças através de dinâmicas de grupo e tempo livre para 

brincarem, valorizando atividades nas diversas áreas: verbal, corporal, plástica, 

musical, etc. Já no Ensino Fundamental, a criança caracteriza-se ainda pelo 

importante papel que as atividades lúdicas têm em seu processo de 

desenvolvimento, e pela necessidade de interagir com as pessoas e com o 

mundo através de múltiplas formas de linguagem. Porém, a organização da 

rotina da escola para com o aluno se coloca agora no cumprimento de um 

programa curricular onde prevalece fortemente o enfoque na linguagem verbal 

lógico-racional, e o objetivo de alfabetizar passa a ser o centro de toda atenção. 

A partir das constatações acima citadas, surgem muitos questionamentos 

nesta temática: Como as crianças encaram esta transição? Quais seus 

sentimentos frente a esta mudança? Como se sentem saindo da Educação 

Infantil? Como imaginam que será o próximo ano? Como será a nova escola? 

As inseguranças são potencializadas por ir para um ambiente novo? Como será 

estar no meio de crianças mais velhas? Como podemos auxiliar neste processo 

de transição? Como utilizar os conhecimentos psicológicos com o intuito de 

prevenir possíveis traumas? Outro fator a ser considerado às metamorfoses 

escolares são as metamorfoses do desenvolvimento humano. Pois o aluno se 

transforma a todo o momento, como mudanças físicas, cognitivas, afetivo-

emocionais e sociais, de acordo com sua faixa etária, e, na escola, as mudanças 

acontecem em relação às dificuldades do conteúdo das aulas, no número de 

atividades, na mudança de professores e principalmente nas diferenças 

pedagógicas de ensino (Teixeira, 2008). Deste modo, são somadas as 

transformações de caráter educacional, com as de desenvolvimento do aluno, 

constituindo a subjetividade de cada criança. Dentre esses momentos está a 
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passagem da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, que é o foco de 

nossa intervenção. 

A entrada no Ensino Fundamental é vista pelas crianças com grande 

ansiedade, pois traz demandas novas para elas, sendo algumas destas o 

aprender a lidar com um novo ambiente, relacionar-se com adultos ainda 

desconhecidos, conquistar aceitação em um novo grupo de iguais e enfrentar 

demandas acadêmicas mais desafiadoras. O contexto social se amplia, as 

expectativas dos adultos se tornam mais exigentes, a dependência é menos 

tolerada e o suporte está menos disponível. Pensando nessas questões o CEI 

210 decidiu coletivamente trabalhar com os estudantes de 2º Período, 

preparando-os para essa mudança.  

Objetivo Geral: 

 Auxiliar os pais e alunos de 2º Período no processor de transição da 

Educação Infantil para o 1º ano do Ensino fundamental para que ocorra 

de maneira saudável. 

Objetivos Específicos: 

 Criar um ambiente de confiança com os alunos, para que possam 

expressar suas emoções e pensamentos sobre a passagem da 

educação infantil para o primeiro ano; 

 Identificar nos alunos o conhecimento sobre a nova escola. 

 Proporcionar à criança uma reflexão sobre as metamorfoses da vida. 

 Levar a criança à percepção e reflexão de seus sentimentos em relação 

à creche e primeiro ano. 

Público Alvo: 

 

Pais e alunos das turmas de 2º Período 

 

DESENVOLVIMENTO 

1º intervenção: Prontos para voar 

Durante o projeto entrada, as turmas assistirão à encenação de A 

lagarta que tinha medo de voar, de Ruth Rocha.  
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A historia será apresentado pela coordenação e direção inspirada 

no livro da autora, explorando, com a metáfora da metamorfose, o receio 

da mudança.  Em sala no momento da rodinha serão levantados 

questionamentos sobre dúvidas e expectativas, os estudantes puderam 

compartilhar o que esperam do ano seguinte e os aprendizados 

adquiridos ao longo deste ano. 

 

2º intervenção: Asas para as Borboletas.  

Inicialmente deve-se explorar a tema da metamorfose por meio de 

roda de conversa, vídeos e clipe musical. Será proposta a construção de 

uma borboleta para que os alunos possam levá-la de recordação, utilizará 

como materiais: lápis de cor, cola gliter, e palito de picolé. Ao término da 

atividade cada aluno receberá uma imagem do ciclo da metamorfose da 

borboleta, material este que poderá ser colorido em casa ou sala de aula 

posteriormente. Proporcionando às crianças uma reflexão sobre as 

metamorfoses. 

 

3º intervenção: Crescimento Mágico. 

 A partir da temática metamorfose, será trabalhado o crescimento 

e desenvolvimento, utilizará como instrumento lúdico um conto de fadas 

“João e o pé de feijão”, que será narrado pelas professoras propondo 

dramatização dos eventos por parte das crianças. Será apresentado as 

crianças um vídeo do desenvolvimento de uma árvore. A atividade 

culminará no plantio de feijões pelas crianças. Ao término da atividade 

cada aluno receberá uma imagem do ciclo do desenvolvimento do feijão, 

material este que poderá ser colorido em casa ou sala de aula 

posteriormente. 

 

5º intervenção: Sentidos e Sentimentos 

 Proporcionar aos alunos a reflexão sobre o desenvolvimento de 

cada um, de modo a compreender suas vidas como metamorfoses, 

pontuando que grande parte delas ocorreu dentro do espaço escolar, já 
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que se passam muitas horas do dia neste contexto. Desse modo, convidá-

las a lembrar de maus e bons momentos vivenciados no CEI 210. As 

lembranças deverão ser materializadas em forma de desenho cartaz, 

produção de texto coletivo (escrito pelo professor). Levando as crianças 

à percepção e reflexão de seus sentimentos em relação à creche e 

levantando expectativas a respeito do primeiro ano do ensino fundamental 

como também da nova escola. 

 

6º intervenção: Nós também nos transformamos 

Enfim, chegamos ao ponto culminante de nossas intervenções. 

Refletindo que todos passam por transformações e metamorfoses ao 

longo de suas vidas, não de modo evolutivo quantitativamente e sim 

qualitativamente, uma fase não é melhor ou pior que a outra, são 

momentos diferentes, que é vivenciado de maneira singular na 

subjetividade de cada sujeito. Será utilizado como recurso ilustrativo ao 

desenvolvimento humano. Que proporcionara recursos para uma 

dramatização por parte das crianças de todo o desenvolvimento humano, 

do bebê dentro do útero, nascimento, infância, adolescência, fase adulta 

e envelhecimento. Será frisado que assim como todas as metamorfoses 

que já vimos até o agora, esse é um dos momentos cruciais em suas vidas 

acadêmicas, em que passarão da educação infantil para o ensino 

fundamental. 

 

7º intervenção: Para onde vamos... 

Neste dia propõe-se uma visita a escola sequencial do CEI 210, 

como os alunos vão para diferentes escolas pode ser feito um 

levantamento anteriormente com pais sobre as escolas para onde as 

crianças irão e apresentar fotos dessas escolas. 

 

8º intervenção: Fechando um ciclo 
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A culminância do projeto será a realização da formatura e da festa 

de encerramento e despedida dos alunos e professoras. 

 

AVALIAÇÃO  

A avaliação será realizada ao longo do desenvolvimento do projeto. 

 

 

 

PROJETO AFRICANIDADE 

 

JUSTIFICATIVA 

É importante desde cedo, proporcionar condições para que as crianças 

desenvolvam consciência crítica e atitudes positivas em relação a sua identidade 

e as suas singularidades. Portanto propor um projeto que aborde o resgate da 

origem da formação cultural brasileira, procurando mostrar à comunidade 

escolar a influência e a importância da cultura africana em diversos setores da 

nossa sociedade é uma forma de provocar a reflexão sobre a interação social e 

seus valores, permitindo que as crianças convivam com as diferenças e 

compreendam as relações raciais. Considerando que é preciso educar o 

indivíduo para uma convivência saudável em todas as suas relações à escola 

precisa estar aberta a diversidade abordando de uma forma lúdica o tema, 

buscando a quebra de preconceitos, inclusão social e promoção de equidade. 

Nesse projeto buscaremos o resgate das contribuições dadas pelos povos 

advindos do continente africano a nossa língua, construções costumes, 

brincadeiras, culinária, entre outras, que nos ajudaram na formação da 

identidade do nosso país. 

 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 Promover ações que proporcione o reconhecimento da sua própria 

identidade buscando a valorização da sua imagem e a do outro 
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desenvolvendo valores e respeito à diversidade racial a partir do resgate 

da história e da cultura dos povos africanos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Trabalhar com as crianças a importância de nossas raízes afro-
brasileiras, as maneiras contribuíram para as diversas facetas que 
formaram a comunidade em que vivemos. 
 

 Valorizar a cultura afro-brasileira, dentro do ambiente escolar e também 
dentro do ambiente familiar. 
 

 Sensibilizar a equipe para o trabalho com a cultura afro-brasileira e 
africana para o enriquecimento de seus conhecimentos. 

 

 

PÚBLICO ALVO 

Toda comunidade escolar. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 Todos os anos o projeto Africanidade é reelaborado e estruturado de 

maneira que foque em algum aspecto especifico, no ano de 2019 foi decidido 

em reunião pedagógica com todos os professores, direção, coordenação e 

serviços de apoio aprendizagem que a temática focada seria “Histórias de 

origens africanas”.  

 O trabalho será iniciado a partir da História “Bruna e a Galinha, 

apresentado com fantoches pela coordenação e a partir da historia serão 

desenvolvidas as seguintes atividade: 

 Conversa em sala de aula, explorando a historia. 

 Confecção com massa de modelar ou biscuit do personagem Conquém. 

 “Sessão cineminha”, com os vídeos da coleção “A cor da cultura”. 

  Trabalhar no projeto entrada o poema de Vinicius de Moraes - A galinha 

da Angola 

 Realização de brincadeiras para fortalecer os laços de amizade propostos 

pela história 

 Levantamento e construção de gráfico sobre as brincadeiras preferidas 

da turma 

 Pesquisa e conhecer historias Afro brasileira. 
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 Ensinar as brincadeiras como: Escravos de Jó, pular, corda, pular elástico, 

Amarelinha Africana, Terra e mar etc... 

 Construção de brinquedos Afro brasileiros:  peteca, bilboquê, pião, 

abayomi entre outros. 

A culminância do projeto será realizada com a encenação da historia Bruna 

e Galinha de Angola para toda a comunidade escolar e em seguida serão 

realizadas oficinas de brinquedos e brincadeiras afro brasileiras, possibilitando 

que professora, estudantes e pais tenham um momento de diversão e 

aprendizagem. Essa atividade será realizada no dia letivo temático de novembro, 

atendendo a orientação da SEEDF para que nesse dia seja trabalhado o tema “ 

Consciência Negra  

AVALIAÇÃO 

O processo avaliativo se dará gradativamente, buscando analisar o 

comportamento dos discentes frente às questões colocadas em sala e também 

relacionadas ao convívio escolar. 
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