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APRESENTAÇÃO 

 A Proposta Pedagógica se constitui na forma de organização didática, mas 

adequada às novas expectativas da sociedade atual. Ela permite trabalhar com 

grande diversidade de conteúdo, de várias áreas, privilegiando as relações, as 

comparações trazidas pelas crianças, à parte de experiências pessoais, de seus 

pares e o conhecimento formal de competência da escola.   

 Partindo desses princípios, o Centro de Educação Infantil 416 de Santa 

Maria desenvolve desde sua criação um trabalho dinâmico que assegura 

condições de conhecimentos básicos necessários ao mundo de hoje. Para tanto, 

atende as reformulações dos paradigmas educativos propostos pela Secretaria de 

Educação adaptado a realidade escolar. 

 Em consonância com a gestão democrática da rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal, procura-se anualmente renovar as ações pedagógicas e 

administrativas, de modo a articular uma prática educativa significativa de acordo 

com a proposta governamental. 

   A Proposta Pedagógica ora apresentada, tem a finalidade de 

instrumentalizar as metas e objetivo equalizador, respeitando a especificidade do 

segmento educativo bem como priorizando as ações participativas, no sentido de 

estabelecer nortes para práticas administrativas e pedagógicas, que promovam 

condições favoráveis para o bom funcionamento da instituição. 

 E, por se tratar de um documento que orienta todas as práticas educativas 

da Instituição de Ensino foi pensado coletivamente. Procurou-se promover 

momentos reflexivos constituindo também uma comissão organizadora, na 

perspectiva de construir um documento dinâmico e identitário. 

 Dessa forma, houve participação dos docentes, sugerindo as ações, as 

quais subsidiarão o desenvolvimento das práticas pedagógicas voltadas para a 

criança, como também que a construção e o acompanhamento da Proposta 

Pedagógica é fundamental e está sujeita a mudanças de acordo com as 

necessidades, ou seja, as avaliações periódicas das ações constituídas, para 

prosseguimento ou redirecionamento das ações. O mesmo atende a resolução nº. 
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01/2005- CEDF, ART. 142 e adequa-se as diretrizes históricas socioculturais, 

epistemológicas e didáticas- pedagógicas e às especificidades locais. 

 

HISTÓRICO 

O Centro de Educação Infantil 416 de Santa Maria, localizado à EQ 416/516 

Lote B Santa Maria-DF, foi homologada em 07 de outubro de 1998. Atendendo a 

reivindicação da comunidade local, a instituição foi criada de modo a reforçar o 

atendimento da grande demanda de crianças atendidas pela instituição CAIC 

Santa Maria, devido ao crescimento populacional gerado pela urbanização 

desordenada na região. 

Objetivando definir as prioridades do local juntamente com a comunidade, o 

então governador Cristóvão Buarque, promoveu uma reunião dando seguimento a 

sua proposta de governo titulada como “orçamento participativo” e deliberou a 

construção desta Unidade Pública de Ensino.  

Essa IE foi criada mediante Resolução nº. 6353 em parceria com a 

FEDF/SE, iniciando suas atividades em 08 de setembro de 1998. Sua inauguração 

ocorreu em 28 de agosto do mesmo ano, com a presença do então Secretário de 

Educação, Sr. Antônio IbañezRuiz, entre outras autoridades e políticos e a 

comunidade local.  

As atividades iniciaram-se de forma precária, especialmente no quadro de 

funcionários nas áreas de limpeza, portaria e cozinha. Esse obstáculo abriu 

espaço para um trabalho em equipe integrando entre pais e funcionários os quais 

organizaram a Instituição para funcionar sem causar nenhum prejuízo de dias 

letivos para os alunos. 

As vagas oferecidas para o 1º e 2º período foram submetidas a sorteio 

conforme orientação da Fundação Educacional do Distrito Federal. Somente as 

vagas 3º período foram suficientes para suprir a necessidade local, não sendo 

necessário o sorteio das mesmas.  

No decorrer de todos esses anos de funcionamento dessa IE, várias ações 

foram desenvolvidas além da sala de aula como eventos culturais, orientações aos 

pais por meio de palestras com temas relacionados às suas necessidades dentre 
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elas: primeiros-socorros, acidentes domésticos (corpo de bombeiros), violência 

doméstica, Estatuto da Criança e do adolescente (Conselho Tutelar), saúde da 

mulher (médico), saúde bucal (odontologia), o ambiente (agentes da Vigilância 

Epidemiológica), cursos de bordado (associação de artesões), curso de flores 

(empresa), otimização da energia elétrica (Procel), orientações sobre 

desenvolvimento sustentável, circuito de pais sobre política entre outros. 

Nesse período aderiu-se a pedagogia de projetos, onde foram 

desenvolvidas várias atividades contextualizadas e projetos significativos que 

atenda o pleno desenvolvimento dos alunos, tem-se observado um resultado 

satisfatório.   

Com o passar dos anos novas formatações das políticas educacionais do 

DF levaram as instituições de ensino ressignificar suas práticas pedagógicas, de 

modo que a escola estivesse em consonância com seu tempo. Desse modo, na 

atual conjuntura, esse documento encontra-se norteado pelas políticas voltadas a 

gestão democrática articulado com o currículo da Educação Infantil do Distrito 

Federal. 

 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no 

artigo 14, define-se que os sistemas de ensino devem estabelecer normas para o 

desenvolvimento da gestão democrática nas escolas públicas de Educação 

Básica. Essas normas devem estar de acordo com as peculiaridades de cada 

sistema, garantindo a participação de todos na elaboração do projeto pedagógico 

da escola. 

Assim, a gestão democrática busca sistematizar as estruturas 

organizacionais e promover mudanças de paradigmas, numa proposta de gestão 

diferenciada. Implica na garantia de autonomia da unidade escolar, nos processos 

de tomada de decisão, envolvendo todos os segmentos da escola, na busca de 

melhoria da qualidade do ensino, orientado pelo currículo e, com base na 

realidade da comunidade, numa participação coletiva. 
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Embora vivenciando dificuldades, especialmente, no que se refere à 

manutenção da parte física da escola, que interfere no andamento pedagógico, 

toda comunidade escolar se une em busca de alternativas para dar continuidade 

aos trabalhos de forma eficiente e, consequentemente, o que se traduz no 

cumprimento das propostas apresentadas neste documento. 

Busca-se conhecer a comunidade em seus aspectos culturais, econômicos 

e sociais, de forma a perceber as fragilidades e potencialidades, para assim traçar 

um ponto de partida e chegada dentro das atividades pedagógicas da escola.  

A partir de projeto pensado sistematicamente e desenvolvido de maneira 

contextualizada, a escola procura alcançar seus objetivos na formação deste 

pequeno cidadão em desenvolvimento, visando ações para um mundo melhor e 

reforçando no decorrer das propostas de trabalhos atitudes e comportamentos 

inerentes à vida humana, e a formação integral do indivíduo. 

Por ser um documento em movimento, a Proposta Pedagógica é 

anualmente reestruturada. No ano de 2019 foi realizada uma pesquisa entre as 

famílias, com intuito de entendermos quem é a comunidade que o CEI 416 atende 

e também, por meio dos dados coletados compreendermos melhor aspectos 

sociais, econômicos e culturais, sendo possível fazer um diagnóstico bem próximo 

da realidade. 

Para calculo amostral, foi realizada uma pesquisa quantitativa. Enviou-se 

um questionário com o título “Conhecendo a famílias das Crianças”, contendo: 

Seis perguntas objetivas e 4 subjetivas.  

Dentre as potencialidades e fragilidades da comunidade escolar, no que 

tange ao social, econômico e cultural, há alguns que merecem destaque como 

ilustra os gráficos a seguir: 
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Aspectos sociais: 

 

 

 É possível observar com base nesse gráfico, que pouco mais da metade 

dos entrevistados relataram que o principal responsável pela criança é a mãe, 

seguida do pai e em 10% dos casos os avós. 

 

 

Com base nesse gráfico conclui-se que a maioria das famílias é composta 

por três pessoas o que caracteriza grupos familiares pequenos. 
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Como demonstrado acima, mais da metade dos responsáveis possui o 

Ensino Médio completo e quase 30% o Superior. Tais índices indicam que a 

escolarização dos responsáveis pelos estudantes do CEI 416 evoluiu 

consideravelmente nos últimos anos. 

 

 

Com relação ao tempo de dedicação â criança, constatou-se que a maioria 

dos responsáveis utiliza o final de semana para tal, seguido do período noturno. 

Há ainda uma quantidade razoável que se dedica em tempo integral.  
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Os dados relacionados aos aspectos sociais revelaram avanços em sua 

maioria, tal fator demonstra que a comunidade vem sofrendo mudanças positivas 

ao longo dos anos. 

 

Aspectos Econômicos 

 

É possível concluir que em pouco mais da metade das famílias é a mãe 

quem exerce a principal fonte de renda, seguido do pai.  
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Podemos observar que a maioria das famílias não recebe nenhum tipo de 

benefício do governo. Tal estatística mudou, pois, anos atrás o número de famílias 

que declaravam receber auxílio era consideravelmente maior. 

 

 

No que diz respeito a renda familiar, nota-se que mais de 70% das famílias 

recebem de 1 a 3 salários mínimos, ficando demonstrado que a maioria tem algum 

tipo de fonte de renda. Tais números revelam que a comunidade está melhorando 

economicamente. 

 

Aspectos Culturais 
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Como fica mostrado no gráfico acima, poucas famílias não conhecem 

algum ponto turístico do DF. Locais como a torre de TV, orla do lago, zoológico, 

Catedral, salto do Itiquira, Pier 21, Esplanada dos Ministérios e parque da cidade 

foram citados como pontos turísticos que já foram visitados. 

 

 

Com uma diferença de 10% a mais das famílias que declararam viajar, 44% 

dos entrevistados falaram que não viajam em férias. Tal gráfico demonstra um 

número aproximado entre as respostas, evidenciando um aumento com relação a 

anos anteriores no número de famílias que usam a viajem como lazer e cultura.  

Foi perguntado ainda, qual a diversão predileta da família, muitos 

responderam que é ir ao shopping. Além disso, clubes, cinema, lago Paranoá, 

jogar bola, lanchar, andar de bicicleta, visitar parentes, se reunir, pescar, viajar e ir 

à igreja aparecerem como diversão da família. Três famílias responderam que não 

tem diversão predileta. 
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Embora a maioria das famílias não praticarem exercícios físicos, considera-

se um número elevado as que declararam se exercitar. Essas informações no 

permitem traçar um perfil de comunidade escolar mais preocupado com aspectos 

de saúde, o que reflete em nossas crianças.  

Conclui-se por meio da análise desses dados que em geral houve avanço e 

melhoras nos quadros sociais, econômicos e culturais. Tal fator revela que a 

comunidade da nossa escola vem passando por transformações positivas. No 

entanto, vale ressaltar que apesar da melhoria de qualidade de vida de uma 

maioria, ainda existem casos críticos de precariedade no lar, falta de alimentação 

adequada, ambientes salubres e saudáveis que contribuam para o seu 

desenvolvimento humano. Sendo assim, para essas crianças, por muitas vezes, a 

escola passa ser uns dos poucos, ou mesmo, único lugar, onde elas têm o mínimo 

de seus direitos garantidos. 

 

FUNÇÃO SOCIAL 

 No sentido, de buscar atender àquilo que é função primeira da escola - 

garantir aprendizagens significativas de conhecimentos, habilidades e valores 

necessários à socialização da criança formando-a integralmente, - tem-se 

procurado abranger os aspectos sociais, culturais e econômicos existentes 

narealidade da escola.Propondo a este pequeno cidadão o desenvolvimento de 
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habilidades que o constitua como um indivíduo protagonista de sua própria 

história. 

Como a ação educativa perpassa por todas as esferas da sociedade, a 

escola traça objetivos que atendam ao pleno desenvolvimento da criança, 

promovendo o conhecimento de si e das diferentes linguagens, como também as 

demandas das diversidades da educação no âmbito dos eixos transversais: 

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

Humanos, Educação para a Sustentabilidade.  

Tais eixos favorecem a organização curricular dando embasamento para o 

trabalho pedagógico, e este se confrontando com a realidade da comunidade em 

seus aspectos culturais e econômicos, partindo do princípio que vivemos em uma 

comunidade diversificada no que tange aos aspectos sociais, culturais e 

econômicos.  

 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 No Artigo 29, a LDB determina que a educação infantil, sendo a primeira 

etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da 

criança até cinco anos de idade, em seus aspectos: físico, psicológico, intelectual, 

emocional e social, complementando a ação da família e da comunidade.  

 Para assegurar ao educando seu desenvolvimento integral este projeto em 

consonância com o Currículo da Educação Infantil do DF orienta-se pelos 

referenciais da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural. 

 Por não desconsiderar o contexto social, econômico e cultural dos 

estudantes o Currículo e o presente documento têm suas concepções de trabalho 

a partir das necessidades deste grupo heterogêneo da escola. 

 Nessa perspectiva, o processo da aprendizagem acontece mediante as 

relações das experiências significativas, e esta paralela a realidade social e 

educacional da comunidade escolar. Fundamenta sua proposta pedagógica na 

Pedagogia Histórico- Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural. Essas esclarecem 

que a importância dos sujeitos na construção de sua história, são formados a 
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partir das suas relações sociais e na interação com a natureza para a produção e 

reprodução da sua vida e realidade. 

Portanto, a partir das concepções das relações sociais e mediada por 

elementos do cotidiano da criança, o trabalho pedagógico terá como ponto de 

partida para o processo de ensino-aprendizagem os seguintes questionamentos: 

Para quê ensinar? O que ensinar? Como ensinar? E o que e como avaliar? 

Esta intencionalidade do projeto assume em sua proposta pensar no educando de 

forma integral possibilitando seu desenvolvimento nas diversas áreas da vida 

humana, inclusive nas diferentes linguagens e estabelecendo interação com o seu 

meio. 

Assim, após debate, foi decidido coletivamente que os princípios 

norteadores para a gestão dos trabalhos pedagógicos nesse ano de 2019 terão 

como base o tema; ¨Por um Mundo Melhor”, onde trabalharemos através de 

atividades sistematizadas dentro do universo infantil objetivando a interação das 

crianças com a amplitude de caminhos a serem percorridos de forma a aproveitar 

ricamente as possibilidades do brincar.  

O Projeto Pedagógico foi construído a partir do levantamento de demandas 

da comunidade escolar. Sendo formulado em decorrência da valorização do 

protagonismo infantil, tema este, abordado em 2018 na Plenarinha e utilizado 

como base dos demais trabalhos realizados, como o do corrente ano, onde as 

crianças sugeriram por meio da escuta sensível os temas a serem trabalhados no 

ano letivo de 2019. 

O processo se deu mediante rodas de conversa, onde os professores 

levantaram a temática do que as crianças poderiam fazer para um mundo melhor. 

As crianças se expressaram por meioda oralidade, desenhos e textos coletivos 

embasando o projeto a ser desenvolvido. 

Com a participação efetiva das crianças os professores coletaram as informações 

e construíram cartazes,dentro do conhecimento e vivencia os pequenos puderam 

descrever soluções para a construção de um mundo melhor  de acordo com suas 

experiencias. 



 

 

15 

 

 

 



 

 

16 

 

 



 

 

17 

 



 

 

18 

 

 

 



 

 

19 

 

As famílias também foram ouvidas e por meio de questionários 

demonstraram seus anseios na busca de um mundo melhor. Com base nas 

informações coletadas a equipe diretiva, com apoio dos professores compilou as 

sugestões e construiu  temas gerais a serem abordados no ano de 2019. 

Apresentamos abaixo os objetivos estabelecidos para o Projeto Pedagógico 

do ano de 2019, “POR UM MUNDO MELHOR!” 

 

1º BIMESTRE  

TEMAS GERADORES: EU, FAMÍLIA E PRINCÍPIOS 

Reconhecer que é um indivíduo único e participante de um meio sociocultural; 

 Compreender que o outro apresenta sentimentos diversos, maneiras de 

agir e pensar diferentes das suas devendo ser respeitado em sua 

individualidade; 

 Colocar-se no lugar do outro respeitando limites e dificuldades de seus 

pares; 

 Perceber que as famílias podem apresentar composições diferentes da sua, 

respeitando cada uma delas dentro do princípio da paz; 

 Reconhecer sua própria história de vida e a do outro entendendo o seu 

papel no meio em que vive, 

2º BIMESTRE 

TEMAS GERADORES: MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

 Realizar ações relacionadas ao consumo sustentável (economia de matéria 

prima, água, energia) e atitudes como reduzir, reciclar e reutilizar, 

desenvolvendo práticas de cuidado com o meio ambiente; 

 Compreender e incentivar entre seus pares a conservação, o uso racional e 

o reaproveitamento de objetos usados individual e coletivamente; 

 Compreender as necessidades vitais dos seres vivos, discutindo a 

importância da preservação de seu habitat natural para satisfação de tais 

necessidades; 

 Conhecer o cerrado e compreender a sua importância para a vida humana; 
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 Conhecer a importância da seleção e classificação; 

 Identificar componentes que formam determinadas paisagens do meio 

ambiente (rios, vegetações, construções, campos, mar, montanhas, seres 

vivos), distinguindo entre paisagens naturais e modificadas (pela ação 

humana ou pela ação da natureza), de modo a desenvolver atitudes de 

respeito e cuidado. 

 

3 º BIMESTRE 

TEMA GERADOR: COMUNIDADE E VALORES 

 Reconhecer as diferenças culturais, estabelecendo relações de 

aprendizagem mútua, respeito e igualdade social. 

 Conhecer para cuidar, respeitar, saber se posicionar diante do outro de 

forma respeitosa. 

 Observar e explorar a paisagem do entorno da instituição de Educação 

Infantil 

 Compreender as necessidades vitais dos seres vivos, discutindo a 

importância da preservação de seu habitat natural para a satisfação de tais 

necessidades. 

 Compartilhar narrativas após leitura de histórias sobre DF e sobre o 

Cerrado. 

 Discutir questões de sustentabilidade que envolvemDF e o Cerrado. 

 Observar e discutir questões sobre a vegetação nativa e as transformações 

que ocorrem a partir de construções na cidade ou no campo 

 Conhecer a história dos 21 anos do CEI 416 

 Reconhecer as diferenças culturais, estabelecendo relações de 

aprendizagem mútua, respeito e igualdade social. 

 Reconhecer a importância das diferentes profissões para a vida em 

sociedade, identificando seus instrumentos característicos e funções 

sociais. 
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 Identificar a evolução dos meios de transporte, sinais de trânsito e discutir 

sobre as regras de trânsito em culturas diversas 

 

4º BIMESTRE 

 TEMA GERADOR: SOLIDARIEDADE E GRATIDÃO 

 Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm 

diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir; 

 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, atenção, limites e 

atitudes de participação e cooperação. 

 Desenvolver, gradativamente, atitudes antirracistas, antissexistas, anti-

homofóbicas e antibullying. 

 Desenvolver ações solidárias, por meio de doações e feiras de trocas. 

 Estimular a gratidão pelo que se tem e não focar no que falta. 

 

 
Figura 1Mural professora Silvana Alessandra 
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CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

As práticas pedagógicas executadas são mediadas pelo Currículo da 

Educação Infantil do Distrito Federal, fundamentado na teoria histórico crítica. 

Alinhada com a realidade da comunidade escolar, as concepções teóricas 

do ensino na Educação Infantil desta IE estabelecem formas de trabalhos 

intencionais e contextualizados com a realidade.  Os trabalhos com projetos 

expressam as diferentes linguagens e letramento, que possibilitam o 

desenvolvimento da criança. 

Contemplar a organização pedagógica da escola é estar diante das 

diversidades e de experiências significativas, dando vez às aprendizagens, as 

quais se consolidam na interação dos sujeitos com o meio, a partir da concepção 

da Psicologia Histórico-Cultural. 

Partindo desse pressuposto, percebe-se a relevância de assumir posturas 

críticas diante da sociedade que vivemos, questionando e propondo mudanças 

dos modelos ora impostos, sem concebê-los como naturais, mas necessários à 

transformação social, trazendo para a prática social do indivíduo, e assumindo a 

igualdade. 

Desta forma, a Pedagogia Histórico-Crítica fundamenta e media as ações 

intencionais da escola dando ênfase ao ensino-aprendizagem, através da 

humanização do fazer pedagógico, colocando os estudantes como protagonistas e 

adquirindo a formação histórico social. 

As práticas pedagógicas executadas são mediadas pelo Currículo da 

Educação Infantil do Distrito Federal, fundamentado na teoria crítica.  

 Alinhada com a realidade da comunidade escolar as concepções teóricas 

do ensino na Educação Infantil desta instituição, estabelecem formas de trabalhos 

intencionais e contextualizados com a realidade.  Os trabalhos com projetos e a 

exploração do universo infantil, expressam as diferentes linguagens e letramento, 

que possibilitam o desenvolvimento da criança. 

Contemplar a organização pedagógica da escola é estar diante das 

diversidades e de experiências significativas, dando vez às aprendizagens, as 
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quais se consolidam na interação dos sujeitos com o meio, a partir da concepção 

da Psicologia Histórico-Cultural destaca. 

Partindo desse pressuposto, percebe-se a relevância de assumir posturas 

críticas diante da sociedade que vivemos, questionando e propondo mudanças 

dos modelos ora impostos, sem concebê-los como naturais, mas necessários à 

transformação social, trazendo para a prática social do indivíduo, e assumindo a 

igualdade. 

Desta forma, a Pedagogia Histórico-Crítica fundamenta e media as ações 

intencionais da escola dando ênfase ao ensino-aprendizagem, através da 

humanização do fazer pedagógico, colocando os estudantes como protagonistas e 

adquirindo a formação histórico social. 

 

PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 

 Criada pelo pedagogo brasileiro Dermeval Saviani, a pedagogia histórico-

crítica tem como foco a transmissão de conteúdos científicos por parte da escola, 

porém sem ser conteudista. Saviani defende uma pedagogia ativa, centralizada na 

troca de conhecimentos e na iniciativa dos alunos. Além disso, a escola será 

valorizada a partir de uma pedagogia articulada com os interesses do 

povo1.Nesse sentido, segundo Demerval Saviani, (2005, p. 94): 

“A teoria pedagógica histórico-crítica parte do pressuposto de que 
é viável, mesmo numa sociedade capitalista, uma educação que 
não seja, necessariamente, reprodutora da situação vigente, e sim 
adequada aos interesses da maioria, aos interesses daquele 
grande contingente da sociedade brasileira, explorado pela classe 
dominante.” 

 

 A concepção de Saviani nos tranquiliza em nossa prática pedagógica, 

poisdemostra como agir de maneira significativa mesmo estando num contexto 

político e cultural diversificado.  

O CEI 416 preza garantir os conteúdos que permitam aos estudantes 

compreender e participar da sociedade de forma crítica, superando a visão de 

                                                 
1: Informações retiradas do site https://pedagogiaaopedaletra.com/resumo-do-livro-escola-e-

democracia-e-pedagogia-historico-critica-de-demerval-saviani/, acesso em 04 de abril de 2019. 

https://pedagogiaaopedaletra.com/resumo-do-livro-escola-e-democracia-e-pedagogia-historico-critica-de-demerval-saviani/
https://pedagogiaaopedaletra.com/resumo-do-livro-escola-e-democracia-e-pedagogia-historico-critica-de-demerval-saviani/
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senso comum. A ideia é socializar o saber, segundo orientações deste projeto e 

do Currículo em Movimento da Educação Infantil, guiado por Eixos Transversais e 

Eixos Integrados: 

1. Educação para a diversidade 

2. Educação para a sustentabilidade  

3. Educação para e em direitos humanos 

4. Educação para a cidadania 

5. Cuidar e Educar 

6. Brincar e Interagir 

 Assim, o papel da escola é propiciar as condições necessárias para a 

transmissão e a assimilação desses saberes para que as crianças consigam 

interagir, valorizando a si mesmos, a sociedade e respeitando a nossa cultura. 

 

PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL 

A abordagem histórico cultural tem Lev S. Vigotski2 como seu principal 

pensador. Ao lado de colaboradores como Luria, Leontiev e Sakarov, Vigotski 

desenvolve conceitos importantes, buscando uma abordagem que olha o homem 

em seus aspectos biológicos, históricos e sociais. O marco de sua perspectiva foi 

falar da dimensão social no desenvolvimento humano, tendo seu fundamento na 

ideia de que o ser humano constitui-se como tal na sua relação com o outro, uma 

relação de trocas que é possibilitada através de processos de interação e 

mediação. Sendo assim, a visão de homem para Vigotski é pautada na ideia de 

que o sujeito é interativo, pois adquire conhecimentos a partir de relações intra e 

interpessoais e de troca com o meio, a partir de um processo denominado 

mediação. Segundo Gomes (2002), é por meio da mediação e da relação com o 

outro que nos transformamos de seres biológicos em seres dotados de história e 

cultura. 

 

                                                 
2Lev Semionovitch Vigotski (variações de tradução encontradas: Vygotsky, Vygotski ou Vigotsky) 
17 de Novembro de 1896, Orsha — 11 de Junho de 1934, Moscou) foi um psicólogo bielo-russo, 
descoberto nos meios acadêmicos ocidentais depois da sua morte, causada por tuberculose, aos 
37 anos. Pensador importante, foi pioneiro na noção de que o desenvolvimento intelectual das 
crianças ocorre em função das interações sociais (e condições de vida). 
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É nessa relação mediada que vamos nos transformando de seres 
biológicos em seres histórico-culturais, pois para Vigotski o 
biológico não é suficiente para nos transformar em seres 
humanos; portanto, é na relação com a cultura, com a linguagem 
e com o outro que nos constituímos seres humanos. (GOMES, 
2002) 
 

Mediação na visão vigotskiana, segundo Andrada (2006), “se refere à ação 

de interposição, de colocar-se no meio” (p. 108). Ressaltando que para Vigotski é 

na relação com o outro que os indivíduos têm em situações mediadas a 

possibilidade de desenvolver, por exemplo, os significados contextualmente 

compartilhados e que abre espaço para o seu desenvolviemnto enquanto ser 

cultural. 

Dessa maneira, a aprendizagem significativa e contextualizada é 

valorizada, deixando claro que aprendizagem é muito mais do que memorização e 

aquisição de habilidades. Aprendizagem é a busca por algo novo, algo 

significativo. 

No âmbito escolar, o professor constantemente desempenha o papel de 

mediador, auxiliando o estudante a entender conteúdos e habilidades que 

poderiam ser até então desconhecidos, além do professor, os próprios jogos e 

brincadeiras do universo da Educação Infantil também desempenham a mediação, 

propiciando o desenvolvimento.  

 
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO ESCOLAR 

A Educação Infantil prevê um modelo educativo que propõe a abrangência 

de tempos, espaços e oportunidades para a criança se apropriar da cultura e 

construir seu saber. Sendo assim, pensar nesses espaços e tempos requer 

vislumbrar o brincar nesta fase da vida, pois é através da brincadeira que a 

criança interage, descobre, aprende, inventa, cria e recria.  

Toda carga curricular está articulada procurando favorecer a 

interdisciplinaridade entre as atividades educativas e curriculares, de forma a 

somar com as crenças, valores e costumes culturais da vida da criança no seu 

cotidiano. Com base nessas primícias e mediante apropriação do Currículo em 
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Movimento do Distrito Federal, Educação Infantil (Brasília, 2018), destacaremos a 

seguir a organização do trabalho pedagógico escolar do CEI 416: 

 

- Semana de Acolhimento e Inserção: 

A escola deve proporcionar a organização adequada dos espaços e tempos 

para que as aprendizagens aconteçam. Nesse sentido, destaca-se a importância e 

necessidade de se fazer a Semana de Acolhimento e Inserção, por esta IE ter dois 

públicosdiferenciados, o de  crianças bem pequenas acolhidas nas turmas de 

maternal e o de crianças pequenas acolhidas nas turmas de 1º e 2º período do 

segmento de educação infantil,  percebemos a necessidade de acolhermos essas 

crianças no momento de sua inserção ao ambiente escolar de forma delicada e 

com o objetivo de promover situações e momentos prazerosos evitando uma 

ruptura abrupta de sua rotina do lar. Dentro daperspectiva de um acolhimentoque 

propicie bem estar e aconchego as crianças, a nossa IE estabeleceu horários 

diferenciados nas duas primeiras semanas do início do ano letivo e na primeira 

semana do retorno após o período de recesso escolar após o 1º semestre letivo 

de acordo com a proposta do Currículo em Movimento, documento que norteia a 

educação infantil da rede pública do Distrito Federal (2019, p.39): 

 

Respeitar os jeitos de ser e estar no mundo e os rituais das 

crianças ajudam em uma transição suave e confiável. O 

acolhimento é um princípio a ser concretizado em várias situações 

que acontecem com as crianças: nos atrasos, no retorno após 

viagem ou doença, em um acidente ou incidente durante o ano 

letivo. Isso porque o acolhimento, para além das datas, materializa 

a humanização da educação, valendo, portanto, para os primeiros 

dias e também ao longo do processo educativo.  

 

De acordo com as características de nossa comunidade escolar, esta IE 

determina que os horários nas duas primeiras semanas do ano letivo seja no turno 

matutino de 7h30minas 10h30min e no turno vespertino seja de 13h as 16h para o 

acolhimento e permanência das crianças no ambiente escolar para promover com 

qualidade a adequação e a readequação da rotina escolar. 
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Tal proposta se justifica, pois emgeral são crianças que nunca frequentaram 

nenhum outro ambiente institucional, demostrando insegurança, medo e receio, o 

que se concretiza por meio do choro constante. Com o intuito de minimizar esses 

sentimentos, o horário de aula é diferenciado.  

 

- Datas comemorativas: 

 Após realizar uma crítica e reflexão coletiva em torno das datas 

comemorativas, percebeu-se a necessidade de repensar, transformar e reinventar 

algumas datas, pois, as mesmas revelaram-se descontextualizadas, padronizadas 

e não respeitam a laicidade do Estado prevista da Constituição Federal. A seguir 

alguns critérios e argumentos que reafirmam o porquê de se repensar a 

comemoração tradicional de algumas datas no CEI 4163:  

1)  Nãose comemora datas religiosas. A escola pública é parte do Estado, portanto 

é laica, abarcando assim o respeito a toda diversidade religiosa. Assim sendo, 

datas que estejam vinculadas diretamente com qualquer religião ou santos 

católicos devem ser questionadas, revistas e transformadas. Não há como a 

escola privilegiar uma religião em detrimento da outra ou mesmo ignorar que 

muitas pessoas não têm religião. 

2)Não se comemora datas afetivas ou familiares, como, por exemplo, dia das 

mães. Datas assim podem ser transformadas em ocasiões que respeitem todos os 

tipos de famílias e arranjos familiares. 

3) Não se comemora datas que legitimem o consumismo ou que incentivem o 

consumismo desenfreado. O risco das crianças entenderem que expressão de 

afeto está necessariamente vinculado ao valor do presente parece algo que não 

só preocupa, como deve ser combatido e evitado a qualquer custo em um espaço 

de formação de pessoas. 

4) Não se comemora de maneira superficial datas que tratam de maneira 

estereotipada a luta de outras culturas. Exemplo: o Dia do Índio, Dia da Mulher, 
                                                 
3 Adaptado do site: http://ouvindocriancas.com.br/2014/04/22/sobre-datas-comemorativas-e-o-papel-da-

escola-algumas-breves-reflexoes/ - acesso em 05 de abril de 2019. 

http://ouvindocriancas.com.br/2014/04/22/sobre-datas-comemorativas-e-o-papel-da-escola-algumas-breves-reflexoes/
http://ouvindocriancas.com.br/2014/04/22/sobre-datas-comemorativas-e-o-papel-da-escola-algumas-breves-reflexoes/
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Dia da Consciência Negra. Ao contrário, faz-se uma reflexão com seriedade e 

respeito sobre tais assuntos, mostrando que não há o que se comemorar e sim o 

porquê de se lutar. Tal reflexão é feita durante todo o ano letivo, não destinando 

necessariamente, um dia específico para tal.  

Essa Instituição de Ensino comemora muitas outras datas, as quais se 

entendem como momentos significativos para as crianças. Por isso, adotamos a 

Festa Junina, com contexto cultural, a Festa da Família, de maneira a contemplar 

as diversas configurações e o Dia da Criança, como valorização do protagonismo 

infantil. 

- Ambientes: 

Sobre os espaços pedagógicos, além da organização da sala de aula com a 

disposição de materiais acessíveis às crianças – jogos, livros, mobiliário 

adequado, brinquedo, etc. – a escola conta com uma brinquedoteca, um parque 

infantil, um tanque de areia, duas áreas externas, pátio e casinha, área de 

chuveiros, horta e jardim e uma sala de leitura cujo espaço está sendo dividido 

com a sala de vídeo enquanto a reforma daquela não se conclui. 

Todas as atividades são planejadas sistematicamente e aplicadas com a 

intencionalidade à vida em comunidade e as atividades extracurriculares são 

integradas como base naquilo que a criança já visualiza na sua vivência. Portanto, 

a organização dos tempos de aprendizagem nesta escola se dá por meio de 

projetos que orientam a sistematização do conhecimento. Mais adiante 

abordaremos a questão da avaliação. 

 

- Projetos Pedagógicos: 

A cada ano é proposto um projeto baseado em temas que contribuem para 

o desenvolvimento integral da criança.No decorrer do ano letivo de 2019, essa UE 

traçou uma proposta de trabalho pedagógico que implica no desenvolvimento da 

criança através da conscientização de como fazer um mundo melhor. Esse projeto 

desenvolve nas crianças o senso crítico e desperta o “eu cidadão”, tais questões 

são essenciais à uma prática transformadora do contexto social. O pensar e agir 
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para um mundo melhor envolve complexos processos de articulação entre o já 

dado e o novo, entre a experiência, a memória e a imaginação, entre a realidade e 

o ideal, sendo marcado como uma forma particular de relação com o mundo, 

integrada a realidade da vida comum.  

Pensar com as crianças e elaborar estratégias de ação para melhoria do 

mundo além de valorizar os conhecimentos prévios, proporciona um espaço rico 

de aprendizagem significativa e a coloca no centro do processo de aprendizagem, 

como um ser ativo. Analisando a criança como ativa no processo, Delalande 

citada por Marchi (2017) define o que entende pelo conceito de criança ator:  

Uma criança é um ator quando um adulto 
(cidadão e/ou pesquisador) reconhece a sua 
capacidade de agir e permite que exerça sua ação 
sobre o ambiente. É um indivíduo capaz de contribuir 
com a sua parte no jogo social, capaz de iniciativas e 
de pensamentos que contribuem na construção de 
nossa sociedade e que são consideradas pelos 
adultos assim como as iniciativas adultas. Em suas 
interações com os adultos, ela reage ao que lhe é 
proposto e/ou imposto (Sirota, 2005); em suas 
interações com seus pares ela ajuda na construção 
das “culturas infantis”. (DELALANDE, 2014, p. 2, grifo 
da autora, tradução nossa).  

 

Ou seja, a autora citada reconhece a capacidade de a criança agir no 

mundo e exercer sua autonomia sendo assim, valorizada. Tais conceitos 

apresentam-se como eixo central do projeto “Por um Mundo Melhor”, que visa 

além de uma conscientização, estimular ações práticas de intervenção para um 

mundo melhor. Tais questões são abordadas também nas Plenarinhas, 

especificamente no ano corrente, os temas geradores serão o Universo da 

Literatura e do Brincar. 

Além desse projeto central, os professores desempenham projetos 

individuais, mediante os objetivos a serem alcançados e a proposta didática 

adotada por cada um. Esses projetos estão como anexono final do documento, e 

em suma tratam de projetos literários, de culinária, de plantio entre outros.  

Um dos projetos adotados pela escola e que merecem destaque é o Projeto 

de Transição, também previsto pelo Currículo. Essas transições estão presentes 

na Educação Infantil das mais diversas formas, “de casa para a instituição de 
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Educação Infantil; transição de uma instituição de Educação Infantil para outra, 

tais como da instituição parceira para a pública; transição no interior da própria 

instituição educativa e transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental.” 

(Currículo em Movimento, 2018, p. 50).  

Há de se ter um olhar mais sensível com relação à transição para o Ensino 

Fundamental. As DCNEI salientam que: 

 
“Deve se prever formas para garantir a continuidade no processo 
de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as 
especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos que serão 
trabalhados no Ensino Fundamental ( BRASIL, 2010ª, p.30). 

 

Nesse sentido, nas turmas de 2º período são adotados algumas práticas 

diferenciadas que são realizadas durante o ano, as estratégias de ação estão 

anexadas ao final do documento. 

 

ATUAÇÃO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 Dentro da organização do trabalho pedagógico a equipe de Coordenação 

Escolar desempenhadiversospapeis e precisa estar sempre atento ao cenário que 

se apresenta a sua volta valorizando os profissionais da sua equipe e 

acompanhando os resultados. Tendo em vista estas necessidades, a coordenação 

desta UE tem como proposta de ação: 

 

 Prestigiar, participar e motivar a participação dos professores nas reuniões 

de formação ofertadas pela Coordenação Regional de Ensino de Santa 

Maria bem como as formações ofertadas pela EAPE/SEDF; 

 Estudar para realizar as formações; 

 Observar as aulas dos professores quando solicitada; 

 Acompanhar o ensino e o processo de aprendizagem dos alunos a partir 

dos portfólios, cadernos e apostilas; 
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 Organizar registros fotográficos e memorias de atividades realizadas na 

escola; 

 Fazer devolutivas aos professores das solicitações, da análise dos 

portfólios, dos cadernos de alunos e apostilas; 

 Providenciar documentos da área pedagógica, pedidos pela Direção desta 

UE; 

 Participar de reuniões com a equipe gestora; 

 Participar das reuniões de orientações técnicas para coordenadoras na 

Regional de Ensino; 

 Preparar a reunião de pais, entre outras atividades relacionadas; 

 

A coordenação desta UE tem como proposta de ações periódicas: 
 

 Montar pautas de reuniões entre coordenação; 

 Participar de formações previstas nas Diretrizes Pedagógicas; 

 Organizar materiais que serão utilizados pelas professoras (Atividades) 

pesquisar textos e práticas educativas a serem utilizadas com os 

professores e crianças; 

 Atender individualmente o professor quando solicitado; 

 Bilhetes / Informes; 

 Zelar pelo aspecto do ambiente escolar / estimulação através de murais; 

 Promover encontros quinzenais com a direção para planejar ações e 

informar o andamento das ações pedagógicas dos professores; 

 Verificar a sequência da PP e dos projetos encaminhados pelos 

professores; 

 Observação e devolutiva do trabalho dos professores, ajudando-os a 

aprimorar sua prática; e 

 Compartilhar a rotina com a equipe. 
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ATUAÇÃO DAS EQUIPES ESPECIALIZADAS 

EQUIPE DE APOIO - AEE, SOE, EEAA, SAA (Em anexo) 
 
DIMENSÕES DE ATUAÇÃO: Mapeamento Institucional 
 
PDE/META 
 
META 1 

Estratégia 1.10- Preservar as especificidades da educação infantil na organização 

das redes escolares, garantindo o atendimento da criança de 0 a 5 anos em 

estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e a 

articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do aluno de 6 anos 

de idade no ensino fundamental.  

 

OBJETIVOS - Conhecer o contexto escolar acerca dos diversos aspectos 

institucionais 

 

AÇÕES  

Análise documental: PPP, OP, Estratégia de Matrícula, Portarias, Currículo em 

movimento, Regimento Escolar das Instituições Escolares da Rede Pública do DF, 

etc. 

Levantamento de dados junto a secretaria: Quantitativo de alunos, turmas em 

vigência e etc. 

 

RESPONSÁVEIS: EEAA e SOE 

CRONOGRAMA - Ao longo do 1º bimestre 

 

AVALIAÇÃO - Estudo com os profissionais dos três serviços acerca dos dados 

coletados no Mapeamento Institucional. 

 

DIMENSÕES DE ATUAÇÃO: Período de adaptação escolar na Educação Infantil 
 
PDE/META 
 
META 1 
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Estratégia 1.11 - Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e 

da permanência das crianças na educação infantil, preferencialmente os 

beneficiários de programas de transferência de renda, em colaboração com as 

famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 

infância. 

 

OBJETIVOS - Dar assistência as turmas e aos familiares durante o período de 

adaptação. 

 

AÇÕES  

 Auxiliar os professores no acolhimento das crianças com dificuldade no 

processo de adaptação; 

 Orientar as famílias para que atuem como parceiras nesse período; 

 Atender individual e/ou coletivamente pais e/ou responsáveis para a 

compreensão da cultura escolar. 

RESPONSÁVEIS: EEAA e SOE 

CRONOGRAMA  

 Ao longo do na letivo 

AVALIAÇÃO - Acompanhamento da adaptação dos estudantes. 

 

 

DIMENSÕES DE ATUAÇÃO: Assessoria ao trabalho pedagógico 
 
PDE/META -  
 
META 1 

Estratégia 1.14 - Orientar às instituições educacionais que atendem crianças de 0 

a 5 anos que agreguem ou ampliem, em suas práticas pedagógicas cotidianas, 

ações que visem ao enfrentamento da violência, a inclusão e o respeito, a 

promoção da saúde e dos cuidados, a convivência escolar saudável e o 

estreitamento da relação família-criança-instituição. 
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OBJETIVOS - Identificar e transformar as causas que interferem dificultando o 

avanço do processo de ensino aprendizagem 

 

AÇÕES  

Realizar procedimentos de avaliação/intervenção às queixas escolares apoiando 

os educadores no desempenho em sala de aula; 

 

RESPONSÁVEIS: EEAA e SOE 

 

CRONOGRAMA - Ao longo do ano letivo 

AVALIAÇÃO  

Os professores registrarão suas considerações em instrumento construído para 

verificar: 

 Relevância do conteúdo de formação; 

 Estratégia utilizada; 

 Organização do tempo/espaço; 

 Material de apoio disponibilizado 

 

DIMENSÕES DE ATUAÇÃO: Escuta aos pais e/ou responsáveis 
 
PDE/META 
 
META 1 

Estratégia 1. 14 - Orientar às instituições educacionais que atendem crianças de 

0 a 5 anos que agreguem ou ampliem, em suas práticas pedagógicas cotidianas, 

ações que visem ao enfrentamento da violência, a inclusão e o respeito, a 

promoção da saúde e dos cuidados, a convivência escolar saudável e o 

estreitamento da relação família-criança-instituição. 

 

OBJETIVOS  

 Realizar escuta sensível e orientar pais e familiares;  
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 Propor avaliação e acompanhamento na área da saúde dos estudantes; 

AÇÕES  

 Contribuir com a formação integral do estudante buscando parceria com a 

família; 

 
 Identificar e realizar os encaminhamentos, de forma sistematizada, para a 

Rede Social de apoio interna ou externa, sempre que necessário e, com o 

conhecimento do gestor/a da escola. 

RESPONSÁVEIS: EEAA e SOE 

CRONOGRAMA - Ao longo do ano letivo 

AVALIAÇÃO 

Através do acompanhamento do estudante encaminhado 

 

DIMENSÕES DE ATUAÇÃO: Coletiva de apresentação das Equipes de Apoio 
 
PDE/META 
 
META 1 

Estratégia 1.19 – Universalizar os atendimentos da educação inclusiva voltados 

para estudantes da educação infantil com deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, garantindo a acessibilidade 

 

OBJETIVOS -  

 Informar a Equipe pedagógica sobre atribuições e o trabalho das Equipes 

de Apoio 

AÇÕES  

 Reunião com o corpo docente e gestores em coletiva articulada 

RESPONSÁVEIS: EEAA, SOE, AEE 

CRONOGRAMA: 2019 

AVALIAÇÃO  

 Discussão ampla com os pares envolvidos 
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DIMENSÕES DE ATUAÇÃO: Círculos de escuta psicopedagógico 
 
PDE/META 
 
META 2 

Estratégia 2.23 - Promover ações de prevenção e enfrentamento à medicalização 

indevida da educação e da sociedade, buscando entender e intervir em diferentes 

fatores sociais, políticos, econômicos, pedagógicos epsicológicos que impliquem 

sofrimento de estudantes e profissionais da educação. 

OBJETIVOS  

 Propiciar momentos de cuidados com o bem-estar físico e emocional dos 

educadores 

AÇÕES  

 Realização de Encontros periódicos de escuta e discussão sobre nossas 

dificuldades cotidianas amparados pela escuta psicopedagógica e pela 

valorização do mais valioso recurso que nossa escola possui: omaterial 

humano. 

 

RESPONSÁVEL: EEAA 

CRONOGRAMA - Ao longo do Ano letivo 

AVALIAÇÃO  

Os professores registrarão suas considerações em instrumento construído para 

verificar: 

 Relevância do conteúdo de formação; 

 Estratégia utilizada; 

 Organização do tempo/espaço 

 Material de apoio disponibilizado 

DIMENSÕES DE ATUAÇÃO: Realização de curso de formação 
 
PDE/META 
 
META 2 
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Estratégia 2.43 – Fomentar a formação contínua dos profissionais (pedagogos e 

analistas em gestão educacional com especialidade em Psicologia) que atuam no 

Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem e ampliar a oferta,na perspectiva 

da atuação institucional. 

 

OBJETIVOS  

 Buscar no curso “Estratégias criativas: desafios e aprendizagens” 

alternativas viáveis de minimização das queixas escolares. 

AÇÕES  

 Multiplicar as práticas exercidas no curso aos docentes 

RESPONSÁVEL: EEAA 

CRONOGRAMA - 1º e 2º semestres 

AVALIAÇÃO  

 Discussão ampla com os pares envolvidos 

DIMENSÕES DE ATUAÇÃO: Estudos de Casos 
 
PDE/META 
 
META 1 

Estratégia 1.19- Universalizar os atendimentos da educação inclusiva voltados 

para estudantes da educação infantil com deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento, altas habilidades e superdotação,garantindo a acessibilidade. 

 

OBJETIVOS  

 Participar e indicar as possibilidades de adequação educacional para os 

estudantes. 

AÇÕES  

 Reunião com os profissionais dos 3 serviços de apoio, secretário escolar, 

direção e familiares dos estudantes com necessidades educacionais 

especiais 
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RESPONSÁVEL: EEAA, SOE, AEE 

 

CRONOGRAMA - 2º semestre 
 
AVALIAÇÃO  

 Registro das orientações encaminhadas e acompanhamento da modulação 

durante as reuniões de estratégia de matrícula. 

DIMENSÕES DE ATUAÇÃO: Atendimento avaliativo interventivo 
 
PDE/META 
 
META 1.19-Universalizar os atendimentos da educação inclusiva voltados para 

estudantes da educação infantil com deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento, altas habilidades e superdotação,garantindo a acessibilidade. 

 

OBJETIVOS  

 Acompanhar e atender estudantes priorizando a construção de habilidades 

e competências; 

 Valorizar as potencialidades dos estudantes; 

 Trabalhar autoestima dos estudantes 

AÇÕES  

 Atendimento individualizado e/ou em grupos;  

 Elaboração de Relatórios de Avaliação e Intervenção Pedagógica dos estudantes; 

RESPONSÁVEL: EEAA e AEE 

CRONOGRAMA - Durante todo ano Letivo 

 

AVALIAÇÃO  

Acompanhamento sistemático do desenvolvimento dosestudantes através das 

devolutivas de professores e familiares. 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 

O processo de inclusão escolar preconiza uma escola de qualidade para 

todos e com todos, indistintamente, sem exclusão das minorias, como parte de um 
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mundo inclusive “no qual todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades de 

ser e estar em sociedade de forma participativa.(Plano Orientador-p. 32)     

A educação inclusiva concebe a escola como um espaço de todos, no qual 

os alunos constroem o conhecimento segundo suas capacidades,expressamsuas 

ideias livremente, participam ativamente das  tarefas de ensino e se desenvolvem 

como cidadãos, nas suas diferenças.  

A inclusão propõe uma escola em que todos os alunos estão inseridos sem 

quaisquer condições pelas quais possam ser limitados em seu direito de participar 

ativamente do processo escolar, segundo suas capacidades, sem que nenhuma 

delas possa ser motivo para uma diferenciação que os excluirá das suas turmas.  

O mais interessante na proposta da inclusão é que ela não foi pensada 

somente para os alunos especiais, porque senão, de uma forma ou de outra, ela 

seria uma proposta discriminatória e segregadora. Segundo Mantoan (2006) “a 

inclusão é uma provocação, cuja intenção é melhorar a qualidade do ensino das 

escolas, atingindo todos os alunos que fracassam em suas salas de aula” e ainda: 

 
As escolas inclusivas propõem um modo de organização do 
sistema educacional que considera as necessidades de todos os 
alunos e que é estruturado em função dessas necessidades. Por 
tudo isso, a inclusão implica uma mudança de perspectiva 
educacional, porque não atinge apenas os alunos com deficiência 
e os que apresentam dificuldades de aprender, mas todos os 
demais, para que obtenham sucesso na corrente educativa geral. 
(MANTOAN, 2003. p 19) 
 

Para que haja inclusão a escola não deve ignorar o que se passa fora dela, 

muito menos a diversidade que há dentro dela, dessa maneira uma educação 

inclusiva deve ser pensada de forma a proporcionar uma formação integral do 

aluno, respeitando suas especificidades e potencialidades. 

 É importante ressaltar que a proposta de uma escola inclusiva não é tornar 

todos os alunos iguais, como nos aponta Beyer (2006): 

 

Precisamos entender que as crianças são diferentes entre si. Elas 
são únicas em sua forma de pensar e aprender. Todas as 
crianças, não apenas as que apresentam alguma limitação ou 
deficiência, são especiais. Por isto, também é errado exigir de 
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diferentes crianças o mesmo desempenho e lidar com elas de 
maneira uniforme. O ensino deve ser organizado de forma que 
contemple as crianças em suas distintas capacidades.(BEYER, 
2006.) 
 

Neste sentido, o Centro de Educação Infantil 416 de Santa Maria é uma 

escola com práticas e olhares inclusivos, pois aborda a educação de uma maneira 

global, prima pelos valores humanos e valorizaas particularidades de cada um. 

 

SALA DE RECURSOS 

          Dentre os serviços de apoio pedagógicos especializados relacionados nas 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica constam as 

Salas de Recursos (2001, p.50), estrutura indicada para funcionamento em 

instituições educacionais regulares visando atender na complementação ou 

suplementação pedagógica aos alunos com necessidades especiais matriculados 

nas classes comuns. 

 Deficiência Mental/Intelectual; 

 Deficiência Física; 

 Deficiência Múltipla; 

 Deficiência Visual; 

 Deficiência Auditiva; 

 Surdo-cegueira; 

 Transtorno Global do Desenvolvimento; e 

 Altas Habilidades/Superdotação. 

            As salas de recursos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal destinam-se ao 

 Atendimento Educacional Especializado para os alunos com necessidades 

educacionais especiais, por meio do desenvolvimento de estratégias de 

aprendizagem, centradas em um novo fazer pedagógico que favoreça a 

construção de conhecimentos, pelos alunos, subsidiando-os para que 

desenvolvam o currículo e participem da vida escolar (MEC/SEE/2006). 
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O Atendimento Educacional Especializado identifica, elabora e organiza 

recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena 

participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. As 

atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-

se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à 

escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos 

alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. 

(PNEE/2008-p. 16). 

Dessa forma, O CEI 416 tem a responsabilidade de fazer valer os direitos 

dos Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais, oferecendo o 

Atendimento Educacional Especializado- Itinerante para o resgate a dignidade de 

vida, permitindo aos demais alunos à oportunidade de conviver com as diferenças 

e aprender a respeitá-las, fortalecendo a vivência de valores humanos como a 

solidariedade e a cooperação. 

          Nesse sentido, busca garantir aos estudantes com deficiências, o acesso ao 

currículo da Educação Infantil por meio da realização das Adequações 

Curriculares necessárias ao processo educacional dos mesmos.  

      As adequações curriculares perpassam pelas ações docentes 

fundamentadas em critérios que definem: 

 O que o aluno deve aprender; 

 Como e quando aprender; 

 Que formas de organização de ensino são mais eficientes para o processo 

de aprendizagem; 

 Como e quando avaliar. 

Essas adequações não devem ser entendidas como um processo 

exclusivamente individual ou como uma decisão que envolve apenas o professor e 

o estudante, no entanto norteiam a organização do trabalho de acordo com as 

necessidades de cada estudante. 

A maior parte das adequações curriculares realizadas na instituição 

educacional é considerada de pequeno porte, visto que constituem facilmente 
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realizadas pelo professor no planejamento das atividades docentes e representam 

pequenos ajustes no contexto de sala de aula. 

 

Sala de Recursos – Itinerante 

O atendimento da Sala de Recursos-Itinerante do CEI 416 teve início no 2º 

semestre do ano letivo de 2017 e atualmente atende alunos provenientes da 

referida escola inserida em turmas de integração inversa, conta com o apoio da 

professora- itinerante:Maria Evangelista de Moura Bezerra – Matrícula 37619-1. 

Objetivo Geral: 

 Promover a inclusão dos estudantes com necessidades educacionais 

especiais favorecendo o desenvolvimento a interação e troca de 

experiências entre a comunidade escolar; 

Público alvo atendido atualmente: 

Estudantes com: 

 Deficiência Física (ANE/MNE); 

 Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). 

 Deficiências Múltiplas (DMu) 

 

Ações básicas da Sala de Recursos do CEI 416: 

 Atendimento individual ou em grupos, com duração de 1h e 40minutos duas 

vezes por semana;  

 Elaboração de Plano de Atendimento semestral para cada estudante; 

 Elaboração de relatório individual semestral de cada estudante; 

 Orientação aos pais quando necessário, quanto as necessidades 

específicas dos estudantes; 

 Realização dos Estudos de caso; 
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 Confecção e organização de materiais de suporte ao aluno e professores; 

Atuação da Sala de Recursos: 

Junto à escola; 

 Participação em reuniões e em conselhos de classe; 

 Desenvolvimento de ações/atividades conjunta aos projetos da escola; 

 Sensibilização nas turmas, conforme as necessidades das turmas / escola            

- Solicitação e organização de Laudos/relatórios dos estudantes junto à 

secretaria da escola; 

 Escuta pedagógica; 

 Encaminhamento de estudantes e família para o Serviço de Orientação 

Educacional e Equipe Especializada de Apoio a aprendizagem, quando 

necessário. 

 Orientação aos monitores. 

 Junto aos professores: 

 Auxiliar e apoiar os professores na elaboração, execução e avaliação da 

Adequação curricular para os ENEEs; 

 Orientar quanto a elaboração de atividades e recursos pedagógicos; 

 Acompanhar a atuação docente, direcionando o trabalho, quando 

necessário; 

 Promover sensibilizações temáticas nas coordenações coletivas, grupos de 

estudo, cine-debate, vivências e troca de experiências. 

Junto aos alunos: 

 Orientar e observar os estudantes com necessidades educacionais 

especiais nas as atividades propostas pela escola (apresentações, 

passeios, eventos etc.); 
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 Favorecer o desenvolvimento cognitivo e a interação entre os estudantes, 

por meio de atendimento individualizado ou em grupos; 

 Acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos estudantes de forma 

processual e contínua; 

 Proporcionar atividades diferenciadas de aprendizagem de acordo com o 

nível e o ritmo de cada um, utilizando-se de materiais e recursos concretos; 

 Orientar na aplicação de adequações curriculares (juntamente com o 

professor regente), considerando suas potencialidades e fragilidades; 

Junto aos Pais: 

 Orientar as famílias para maior participação na vida escolar de seus filhos, 

visando a melhoria do desenvolvimento global dos mesmos; 

 Promover reuniões de pais, individuais ou em grupos para repassar 

informações relacionadas ao desenvolvimento dos estudantes; 

 Trocar informações pertinentes ao estudante, por meio de conversas 

individuais formais e informais, no sentido de conhecer e compreender 

melhor o estudante. 

 
ATUAÇÃO DOS EDUCADORES SOCIAIS 
 
 No ano letivo de 2019 temos a colaboração de três educadores sociais que 

desempenham suas funções auxiliando quando necessário, as crianças com 

necessidades especiais no desenvolvimento da rotina da educação infantil durante 

o período de quatro horas. O trabalho consiste em colaborar com a higienização, 

alimentação e atividades externas (parquinho, tanque de areia, casinha, pátio 

entre outros) não lhes cabendo a parte pedagógica, que continua por 

responsabilidade do professor regente. Na falta das crianças que necessitam 

desse atendimento, o educador social fica a disposição da escola, podendo ser 

aproveitado para auxiliar a coordenação, a direção e os professores.  
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CONCEPÇÕES PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO 

DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

De acordo com as diretrizes pedagógicas da SEDF, avaliação na Educação 

Infantil trilha um caminho de mão dupla; ao mesmo tempo em que observa, 

registra e identifica, define o caminho para redimensionar o planejamento e os 

objetivos, apontando a reflexão sobre as condições de aprendizagem e sobre todo 

o processo didático pedagógico. Desta forma, avaliar implica em direcionar o olhar 

de maneira intencional aos processos que se estabelecem na relação ensino-

aprendizagem. 

A partir dessa compreensão, avaliar na educação infantil tem uma 

intencionalidade diagnóstica e formativa pois “é realizada com a intenção de incluir 

e manter todos aprendendo” (HADJI, 2001; In: Currículo EB, p. 71).  

 

A SEEDF adota o termo Avaliação para as aprendizagens (VILLAS 
BOAS, 2012) porque nos situa o campo da educação com a 
intenção de avaliar para garantir algo e não apenas para coletar 
dados sem comprometimento com o processo... a Avaliação para 
as aprendizagens se compromete com o processo e não somente 
com o produto da avaliação (p.71). 

 

A avaliação para as aprendizagens nesta instituição de Educação Infantil 

tem como seus principais instrumentos as observações e os registros feitos das 

crianças e pelas crianças. Ainda que, muito pequenas, as crianças já apresentam 

concepções daquilo que as cercam e sentem, por isso devem ser ouvidas com 

seriedade e atenção, pois elas têm muito a contribuir nos processos de ensino-

aprendizagem com os quais interagem. A escuta das crianças se constitui como 

fundamental para conhecê-las, entendê-las e desta forma proporcionar-lhes 

condições favoráveis para aprenderem e desenvolverem dentro do âmbito da 

educação infantil. 

A observação nos proporciona segundo Jablo, Dombro e DichteImiller 

(2009): 
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 As informações de que você necessita para construir, individualmente, 

relacionamentos com as crianças e para possibilitar que sejam aprendizes 

bem-sucedidos; 

 Aprendermos sobre as crianças ao observá-las de forma cuidadosa, ao 

escutá-las e ao estudar o seu trabalho; 

 Ajuda-nos a entender o que elas estão sentindo, aprendendo e pensando; 

 À medida que se olha, se escuta e se interage com as crianças para 

descobrir seus interesses e formas de lidar com a aprendizagem, 

relacionamentos significativos são desenvolvidos; 

 A observação pode ajudar você a ir além de suas expectativas ou premissas, 

para ver as muitas dimensões de uma criança, que são reveladas ao longo 

do tempo. 

 

Outra etapa que caminha junto com a observação é o registro que se 

constitui essencial, visto que, na dinamicidade dos processos educativos fatos 

importantíssimos podem se perder ao confiarmos somente em nossa memória. É 

considerado como registro o diagnóstico inicial e final da turma, as produções das 

crianças, registros individuais e coletivos realizados em material próprio do 

professor, registros individuais no diário de classe e relatórios semestrais. 

Contamos ainda com as atas de Conselho de classe. 

No âmbito institucional, a avaliação inicia-se com a aplicação de um 

questionário trazendo informações pessoais do aluno, para se traçar o perfil da 

comunidade e subsidiar na escolha dos projetos a serem desenvolvidos na 

instituição.  

Há, também, a avaliação institucional onde todos os segmentos são 

avaliados por toda comunidade escolar por meio de questionários, sendo estes 

aplicados no final do primeiro e segundo semestre. Todos têm a oportunidade de 

responder as questões objetivas e sugerir mudanças e os quesitos a serem 

avaliados serão definidos de acordo com as necessidades e realidade da escola, 

porém existem itens que deverão estar presente continuamente nas avaliações 

como: o atendimento da secretaria, a qualidade do lanche, a limpeza da escola, a 
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atuação da direção, a organização e sistematização didática pedagógica, os 

projetos desenvolvidos, etc. 

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA 

 

O currículo da Educação Infantil - como o conjunto sistematizado 
de práticas pedagógicas no qual se articulam as experiências e 
saberes das crianças, famílias, profissionais e comunidades de 
pertencimento e os conhecimentos que fazem parte do patrimônio 
cultural, artístico, científico e tecnológico historicamente construído 
pela humanidade - é meio para angariarmos os objetivos de 
proporcionar o desenvolvimento dos bebês e crianças pequenas e 
colaborarmos para a transformação social. Possui também um 
caráter instrumental e didático para que, no cotidiano escolar, as 
linguagens e as práticas se processem de maneira integrada. O 
currículo contribui para o planejamento, o desenvolvimento e a 
avaliação do processo pedagógico, considerando a pluralidade e 
diversidade étnica, religiosa, de gênero, social e cultural das 
crianças, favorecendo a elaboração de propostas educativas que 
respondam a suas demandas e das famílias. (Currículo em 
movimento da Educação Básica/ Educação Infantil p. 14) 
 
 

. Os objetivos da Educação infantil elencados em seu currículo sãoa base da 

realização do trabalho em nossa UE, pois, conforme citação acima, ele nos dá 

todos os direcionamentos necessários para o planejamento, desenvolvimento e 

avaliação do trabalho pedagógico. 

 Dentro do processo curricular realizamos as atividades de forma 

interdisciplinar através de um trabalho conjunto e busca constante de novos 

caminhos, realidades e desafios através da junção dos componentes curriculares 

dentro da rotina realizada na Educação Infantil, que contribuem para a construção 

do conhecimento de nossas crianças. 

 Temos um projeto norteador que direciona todas as atividades realizadas 

durante o ano, e já exposto anteriormente. Tal projeto foi escolhido no final do ano 

de 2018 e discutido e elaborado de forma coletiva no início do ano vigente. Além 

disso, muitos professores, dentro de seu segmento (Maternal, 1º e 2º períodos) 

fazem projetos individuais em suas salas de aula, mas sempre tendo como base o 

projeto anual. 
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 A elaboração dos projetos tem como base os objetivos da educação infantil 

e eixos transversais, procurando, desta forma, enfatizar a diversidade, cidadania, 

direitos humanos e sustentabilidade. 
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Resolução nº 01 de 23 de setembro de 2016 

PDAF – Programa de Descentralização Administrativa e Financeira 

PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola 

Plano de Trabalho de Gestão da Escola 

Regimento Escolar da SEDF 

Projeto Político Pedagógico da Escola 

Plano Orientador (2006); 

Orientações pedagógicas da Educação – SEEDF- 2010. 

MEC/SEESP - A Educação Especial na perspectiva na inclusão escolar-Brasília-

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJETOS INDIVIDUAIS 

 

 

 

PROJETO: “MALETA ENCANTADA” 

 

OJETIVOS  

Possibilitar vivências de atividades de leitura com a participação 

das famílias, fortalecendo os laços familiaresestimulando assim o 

hábito da leitura. 

 

 

PRINCIPAIS 

AÇÕES 

. 

 Levar para casa uma vez por semana a MALETA 

ENCANTADA com livro escolhido pela criança; 

 A família terá o dever de ler o livro escolhido e a 

criança fará a sua releitura por meio de desenho; 

 O registro do desenho será feito no caderno que 

acompanha a MALETA ENCANTADA. 

 

 

PROFESSORES 

RESPONSÁVEIS 

 
Lourisene, Jani, Fernanda e Gardênia 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO 

PROJETO 

Participativa e processual, por meioda 

produção dos desenhos 
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PROJETO: “SACOLA LITERÁRIA” 

 

OJETIVOS  

Geral: 

 Despertar nas crianças interesse e apreciação pela 
leitura, visando o aprendizado global e estimular o 
gosto pelo contar e ouvir histórias, bem como 
registrar os apontamentos através de desenho sobre 
a mesma e envolver a família no processo de ensino-
aprendizagem. 

Objetivos Específicos: 

 Incentivar os pais para lerem para seus filhos; 

 Mostrar o responsável como contador de histórias; 

 Manter tempo de qualidade com a família, 
proporcionado pela leitura; 

 Expressar-se por meio de desenhos, pinturas e 
colagens; 

 Utilizar a linguagem oral e escrita explorando a 
riqueza da literatura; 

 Realizar leituras visuais de gravuras; 

 Resgatar a importância do “contar histórias”, no 
contexto familiar; 

 Aprender valores; 

 Desenvolver o senso crítico e a criatividade; 

 Trazer a família para próximo da escola; 

  

 

 

 

 

PRINCIPAIS 

AÇÕES 

. 

 Criar o hábito de escutar histórias. 

 Favorecer momentos de prazer em grupo. 

 Enriquecer o imaginário infantil 

 Favorecer o contato com textos de qualidade literária. 

 Ouvir o professor com progressiva atenção. 

 Participar de jogos e brincadeiras que favoreçam a 
psicomotricidade. 

 Ampliar repertório de palavras e histórias conhecidas. 

 Cuidar do livro e valorizá-lo. 

 Organizar as crianças em roda e apresentar o livro à 
elas, explorando o título e a imagem da capa . 

 Dirigir-se aos livros por meio de falas, gestos, 
balbucios (gritinhos, sorrisos, vocalizações, entre 
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outros) e expressões faciais. 

 Realizar a leitura do livro em casa pelos pais. Após a 
leitura, deixar que comentem suas impressões sobre a 
história e manuseiem o livro. 

 Grafismo da parte que mais gostou da história; 
 No dia da entrega do livro disponibilizar espaço da 

roda para o responsável contar a história para a turma. 
 Estabelecer situações comunicativas significativas com 

adultos e outras crianças do grupo. 

PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

 
Carlos 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO 

PROJETO 

Continua e processual. 
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PROJETO: “SACOLA LITERÁRIA” 

 

OJETIVOS  

Geral: 

 Despertar nas crianças interesse e apreciação pela 

leitura, visando o aprendizado global e estimular o 

gosto pelo contar e ouvir histórias, bem como 

registrar os apontamentos através de desenho sobre 

a mesma e envolver a família no processo de ensino-

aprendizagem. 

Objetivos Específicos: 

 Incentivar os pais para lerem para seus filhos; 

 Mostrar o responsável como contador de histórias; 

 Manter tempo de qualidade com a família, 

proporcionado pela leitura; 

 Expressar-se por meio de desenhos, pinturas e 

colagens; 

 Utilizar a linguagem oral e escrita explorando a 

riqueza da literatura; 

 Realizar leituras visuais de gravuras; 

 Resgatar a importância do “contar histórias”, no 

contexto familiar; 

 Aprender valores; 

 Desenvolver o senso crítico e a criatividade; 

 Trazer a família para próximo da escola; 

  

 

 

 

 

PRINCIPAIS 

AÇÕES 

 Criar o hábito de escutar histórias. 

 Favorecer momentos de prazer em grupo. 

 Enriquecer o imaginário infantil. 
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.  Favorecer o contato com textos de qualidade literária. 

 Ampliar repertório de palavras e histórias conhecidas. 

 Cuidar do livro e valorizá-lo.. 

 Dirigir-se aos livros por meio de falas, gestos, 

balbucios (gritinhos, sorrisos, vocalizações, entre 

outros) e expressões faciais. 

 Realizar a leitura do livro em casa pelos pais. Após a 

leitura, deixar que a família comentem suas 

impressões sobre a história. 

 Grafismo da parte que mais gostou da história; 

 Estabelecer situações comunicativas significativas com 

adultos e outras crianças do grupo. 

PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

 
Beatriz 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO 

PROJETO 

Continua e processual. 
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PROJETO: “Por um mundinho melhor” 

Geral: Valorizar os integrantes da família através de livro coletivo. 

Ampliando o universo lúdico através representações contextualizadas 

em leitura e expressões artísticas. 

Objetivos Específicos: 

 Representar através do grafismo os familiares; 

 Construir um livro de tecido com os desenhos das crianças e 

familiares; 

 Reconhecer a importância que cada membro da família; 

 

 

 

PRINCIPAIS 

AÇÕES 

. 

 Criar o hábito de escutar histórias. 

 Favorecer momentos de prazer em grupo. 

 Enriquecer o imaginário infantil. 

 Oportunizar momento de criatividade artística. 

 Cuidar do livro e valorizá-lo. 

 Realizar leitura de imagens; 

 Desenvolver o senso crítico e a criatividade; 

 Trazer a família para próximo da escola; 

 

PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

 
Renata  

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO 

PROJETO 

Continua e processual. 
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PROJETO: “Uma família de livros” 

 

OJETIVOS  

Geral: Valorizar os integrantes da família através da coleção 

Família do autor Guto Lins. Usando livro como fonte de 

entretenimento e conhecimento, ampliando o universo lúdico 

através representações contextualizadas em leitura e expressões 

artísticas. 

Objetivos Específicos: 

 Representar através do grafismo os familiares; 

 Construir um livro gigante com os desenhos das crianças; 

 Reconhecer a importância que cada membro da família; 

 

 

 

PRINCIPAIS 

AÇÕES 

. 

 Criar o hábito de escutar histórias. 

 Favorecer momentos de prazer em grupo. 

 Enriquecer o imaginário infantil 

 Favorecer o contato com textos de qualidade literária. 

 Ouvir o professor com progressiva atenção. 

 Oportunizar momento de criatividade artística. 

 Ampliar repertório de palavras e histórias conhecidas. 

 Cuidar do livro e valorizá-lo. 

 Realizar leitura de imagens; 

 Desenvolver o senso crítico e a criatividade; 

 Trazer a família para próximo da escola; 

 

PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

 
Anne Cellos 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO 

PROJETO 

Continua e processual. 
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PROJETO: “Eu faço arte” 

 

OJETIVOS  

Geral:  

Valorizar o livro como fonte de entretenimento e conhecimento, 

ampliando o universo lúdico através representações 

contextualizadas em leitura, brincadeiras e produções artísticas. 

Objetivos Específicos: 

 Representar com grafismo e produções artísticas o livro 

“Artur faz arte”; 

 Estimular a linguagem oral, escrita e artística; 

 Manusear cuidadosamente o material usado para realizar 

as leituras e representação da história; 

 Fazer parte de situações de leitura, mesmo que ainda não 

saiba ler; 

 Fazer leitura de imagens e tentar reproduzi-las;  

 Incentivar o reconto através de desenho e produções 

artísticas;  

 

 

 

 

 

PRINCIPAIS 

AÇÕES 

. 

 Criar o hábito de escutar histórias. 

 Favorecer momentos de prazer em grupo. 

 Enriquecer o imaginário infantil. 

 Favorecer o contato com textos de qualidade literária. 

 Ouvir o professor com progressiva atenção. 

 Ampliar repertório de palavras e histórias conhecidas. 

 Cuidar do livro e valorizá-lo. 

 Fazer arte com partes específicas do livro. 

 Estudar cores, formas e linhas relacionadas às 

representações artísticas contidas no livro; 

 Se reconhecer com verdadeiros artistas;  
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PROFESSORES 

RESPONSÁVÉIS 

 
Elaine e Renata 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO 

PROJETO 

Continua e processual. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADODE EDUCAÇÃO 

DIRETORIA REGIONALDE ENSINO DE SANTA MARIA 
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 416 
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PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO 

 

O presente plano de trabalho se alicerça no currículo da SEDF, documento que 

norteia o planejamento, orientação e construção de diretrizes para a rede pública 

de ensino do Distrito Federal, rede da qual o CEI416 faz parte. Destaca-se que a 

missão da SEDF é: 

      Proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, voltada a 

formação integral do ser humano para que 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. Neste sentido, este plano de trabalho 

almeja estar em consonância com esta missão, buscando alcançar uma educação 

pública de qualidade, baseada nos princípios da gratuidade e democracia, para 

alcançar o objetivo da educação pública com qualidade. 

 
 

 GESTÃO PEDAGÓGICA E DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

Objetivos prioritários: Alcançar o sucesso dos alunos da educação infantil. 

 

Meta1- Alcançar o desenvolvimento dos alunos na Educação Infantil, com o 

objetivo de estarem preparados para um bom aproveitamento no Ensino 

Fundamental. 

Estratégias: Diagnóstico inicial dos alunos, planejamento e tomada de decisões 

no coletivo; acompanhamento dos trabalhos da Educação Infantil; trabalho 

disciplinarem conjunto com o SOE; Trabalho pedagógico em conjunto com a 

coordenação pedagógica e com a EEAA; valorização do espaço destinado à 

coordenação pedagógica. 

 
 

Meta 02 - Ampliar a construção de conhecimentos adquiridos pelos estudantes ao 

longo dos três anos da Educação Infantil, no sentido de aprofundar conhecimentos 
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relevantes e introduzir novos componentes curriculares que contribuam para sua 

formação. 
 

Estratégias - Planejamento e tomadas de decisões no coletivo; valorização do 

espaço destinado a coordenação pedagógica individual por ano, com estudos, 

discussões e preparação de aulas; trabalho disciplinar preventivo em conjunto 

com os pais, coordenação pedagógica, SOE e EEAA; garantia que os alunos 

recebam ensino de qualidade, otimizando o tempo destinado à coordenação 

pedagógica; 

 

Meta 03 - Reduzir o quantitativo de estudantes evadidos, bem como 

estudantesfaltosos. 

Estratégias- Elaboração em conjunto com o SOE, EEAA, professores e a 

coordenação pedagógica projetos de incentivo e valorização dos estudos; 

garantindo que os alunos e familiares conheçam com antecedência o trabalho 

pedagógico desenvolvido em consonância com o currículo da SEDF e o PPP do 

CEI 416 e seu regimento interno; garantindo ainda, que os familiares conheçam 

com antecedência os critérios do trabalho pedagógico desenvolvido pela escola, 

bem como as estratégias de avaliação.  

 
 

Meta 04- Coordenar e supervisionar as atividades pedagógicas e administrativas 

da instituição educacional;  

 

Estratégias- Adequando o Plano de Ação ao PPP da Escola. 

 

Meta 05 - Valorizar o lúdico no processo ensino aprendizagem. 

Estratégias – explorar os ambientes de forma que o lúdico possibilite o ensino da 

aprendizagem de forma prazerosa; trabalhar de forma que os recursos 

utilizadosdesenvolvam uma consciência de sustentabilidade; despertar a 

criatividade dos alunos, através da valorização de seus conhecimentos.  

Avaliação - através das reuniões coletivas, reuniões de pais, conselho de classe e 

avaliação institucional. 
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GESTÃO ADMINISTRATIVA E GESTÃO DE PESSOAS 

 

Objetivos prioritários: Garantir o atendimento adequado e satisfatório aos 

servidores da unidade escolar para o desempenho de suas funções. 

Meta 1 – Zelar pela vida administrativa e funcional dos profissionais de educação 

da escola, garantindo-lhes os direitos administrativos e funcionais constantes na 

legislação vigente. 

Estratégias – Mantendo atualizado o cadastro dos profissionais de 

educação;Acompanhando e informando a frequência  dos profissionais de 

educação da instituição educacional; mantendo os profissionais  informados sobre 

assuntos  relacionados a sua vida profissional, tais como: férias, abonos, 

recessos, atestados médicos e licenças médicas, aposentadorias etc.; 

acompanhando e informando  lançamentos na folha de frequência e conferindo 

minuciosamente a prévia de pagamento a fim de que não haja erros; Leitura de 

ofícios e circulares informativos; atualização da relação dos bens patrimoniais  da 

Instituição de  Ensino. 

Avaliação – nas reuniões coletivas e nas avaliações institucionais. 

 

GESTÃO FINANCEIRA 

 

Objetivos prioritários: Garantir que os recursos financeiros oriundos da esfera 

federal (PDDE), da esfera estadual (PDAF) e da esfera local (contribuições 

voluntárias e outras arrecadações) sejam investidos para o desenvolvimento de 

projetos pedagógicos, manutenção e pequenos reparos na estrutura física da 

unidade escolar e melhoria e/ou complementação do lanche escolar, de forma que 

tais recursos contribuam para o sucesso do aluno. 

Meta 1 – Gerir os recursos de forma transparente, garantindo que sejam aplicados 

para atender as necessidades pedagógicas e administrativas da instituição 

escolar. 
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Estratégias – Discussão com toda a comunidade escolar e identificação das 

necessidades da instituição para a aplicação dos recursos financeiros; colhendo 

junto à comunidade escolar sugestão para o uso de verbas públicas ou recursos 

própriose levando as sugestões para deliberação e decisão final do Conselho 

Escolar; fazendo semestralmente e por segmentos lista de prioridades que atenda 

às necessidades para desenvolver  um bom trabalho na Unidade de Ensino; 

apresentando prestação de contas por escrito sempre que necessário.  
 

Avaliação - Através de avaliação institucional e reuniões coletivas.  

A avaliação do projeto Político Pedagógico acontece de forma integrada 

nas ações didáticas pedagógicas, nas avaliações institucionais no final do ano 

com o objetivo de redimensionar o que for necessário para o ano subsequente e 

na semana pedagógica para selecionar os projetos que deverão dar continuidade 

e os que serão extintos. 
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Figura 2 Brinquedoteca 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


