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1. APRESENTAÇÃO

   A proposta pedagógica do CEPI Beija-Flor em 2019 foi construída por toda a

equipe de educadores com a participação das crianças,  famílias e direção desta

Unidade  de  Ensino.  Este  trabalho  coletivo  é  de  cada  um  dos  profissionais  que

buscam a verdadeira educação de qualidade. Segundo Veiga (1998),  “A proposta

deve ser de fácil manuseio e sua utilidade permeia o sucesso resulta das reflexões a

respeito  do  trabalho da escola  e  suas necessidades,  do  nosso verdadeiro  papel

enquanto Instituição Escolar, sobre os diferentes tipos de aprendizagem, buscando o

desenvolvimento  integral  de  nossos  educandos.  Visa  ainda,  uma  formação  para

plena  cidadania  e  a  preparação  para  a  complexidade  do  mundo  moderno,

considerando a importância de uma educação na diversidade. Inspirados nos ideais

de uma educação  de qualidade e embasados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais

para a Educação Infantil  e pelo Currículo em Movimento do Distrito Federal referente

ao  primeiro  ciclo  da  Educação  Básica  do  Distrito  Federal  buscamos  aprimorar

atitudes de excelência no educar e cuidar, através do brincar e do interagir funções

indissociáveis – uma vez que o desenvolvimento na primeira infância está ligado às

aprendizagens realizadas por meio das interações estabelecidas com o outro, que ao

mesmo tempo influenciam e potencializam o crescimento individual a construção de

seu saber cultural. Assim, o documento que temos agora para orientar o nosso fazer

educação está dividido de forma a promover na criança o conhecimento de si e do

mundo  por  meio  da  ludicidade,  criatividade,  diversidade,  autonomia,  emoção,

descobertas  e  solidariedade.  Tem  como  objetivo  apresentar  propostas  a  serem

desenvolvidas na Instituição, cujo trabalho apoia na perspectiva de uma educação de

qualidade e em tempo integral, buscando promover ações voltadas para melhores

condições de trabalho, uma prática pedagógica em concordância com o contexto

atual de maneira a formar cidadãos pensantes e conscientes do seu papel social,

como  também  a  parceria  da  escola  com  a  comunidade,  tendo  em  vista  que  a

participação  desta  última  torna-se  essencial  no  desenvolvimento  do  cidadão  que

almejamos.

A Identidade Pedagógica assumida pela Instituição está em consonância com

as  políticas  educacionais  determinadas  na  Carta  Magna  de  1988  e  na  Lei  de
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96. Os objetivos e metas a serem

alcançados  estão  baseados  nos  Princípios  Norteadores  que  regem  a  Educação

Infantil fundamentados no Currículo em Movimento:

“Uma criança terá mais oportunidade de se desenvolver integralmente em
instituições  educacionais  que  assumam  suas  responsabilidades  na
construção de uma sociedade livre, justa, solidária, igualitária que preserve o
meio ambiente. (Uma sociedade que respeite a diversidade humana e que,
não  obstante,  se  edifique  sob  o  signo  de  ideais  universais:  igualdade,
cidadania,  democracia,  justiça,  que,  possua  vez,  contemplam).  Educação
para a Diversidade, II) Cidadania e Educação em e para os Diretos Humanos
e  III)  Educação  para  a  Sustentabilidade,  apresentados  como  eixos
transversais do Currículo em Movimento da Educação Básica da SEEDF.
(BRASIL. 2014, p.17).’’

Dessa  forma,  a  função  da  proposta  é  delinear  o  horizonte  da  caminhada,

estabelecendo a referência geral, expressando o desejo e compromisso do grupo de

elaboração  em fazer  acontecer  de  fato  “o  direito  de  todos  a  uma  educação  de

qualidade”. Partindo dessa premissa o PP como todo, deve ser compreendido numa

perspectiva  dinâmica,  em  constante  reformulação,  ainda  que  algumas  partes

(histórico,  diagnóstico,  princípios,  concepções,  função  social  e  organização  do

trabalho pedagógico) sejam de durabilidade maior. Por isso passa a ser visto como

um acordo  coletivo  envolvendo os  diferentes  segmentos  da comunidade  escolar,

explicitando,  o  curto,  médio  e  longo  prazo  as  razões  e  propósitos  de  seu

compromisso na formação das crianças do CEPI. A instituição, conta com o apoio e

colaboração de todos aqueles que aqui trabalham, tendo em vista o desenvolvimento

e  bem-estar  das  crianças  a  qual  atendemos,  promovendo  uma  educação  de

qualidade pautada nos aspectos físicos, cognitivos, éticos e sociais. 

 Para construir a proposta foi realizada uma pesquisa com todos os envolvidos

no âmbito escolar em que foi possível perceber um pouco mais sobre as famílias

atendidas, essa pesquisa se deu através de um questionário avaliativo da instituição,

dinâmicas  e  entrevistas  com  monitores,  professores  e  todos  os  funcionários  da

escola, desenhos das crianças, para descobrirmos juntos a escola que temos e a

escola que queremos. Concluiu-se que nossa proposta pedagógica se caracteriza

por ser uma construção flexível, visando sempre a qualidade do processo de ensino

e  aprendizagem,  o  pleno  desenvolvimento  do  educando  e  seu  preparo  para  o

exercício da cidadania. 
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A escola que temos / A escola que queremos

Avaliação da Instituição Discursão do Currículo em Movimento

  
2. Histórico

Como vem sendo apontada nesta proposta, uma das principais características

da administração escolar é a busca por trazer a comunidade para dentro das

ações  da  instituição  e  também para  contribuir  para  o  desenvolvimento  da

sociedade, ainda que comece pelo entorno mais próximo. Luckesi (2007, p.15)

mostra que: “uma escola é o que são os seus gestores, os seus educadores,

os pais dos estudantes, os estudantes e a comunidade; ‘a cara da escola’
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decorre da ação conjunta de todos esses elementos”. O gestor antes era visto

como uma figura autoritária,  que impunha regras e estratégias, visando ao

funcionamento sistemático da escola. Toda essa hierarquia inflexível do diretor

acabou por mostrar uma função negativista da função do gestor, geralmente

visto como aquele que buscava somente os interesses dos dominantes. Com

a proposta da gestão democrática, essa figura de poder foi derrubada (SEED,

2008). O gestor que atua na gestão democrática tem que orientar e incentivar

o processo democrático. Ele deve atuar como líder que foca no progresso da

comunidade escolar e local, ofertando um ambiente de participação coletiva,

onde as ideias são compartilhadas e onde haja a divisão do poder (SEED,

2008). Na perspectiva da gestão democrática, o diretor se apresenta como um

líder  da  comunidade,  tanto  escolar  quanto  local,  tendo  a  capacidade  de

exercer a função de representante e gestor.

2.1Constituição Histórica

Em 2014 a comunidade do Recanto das Emas recebeu o Centro de Educação

da Primeira Infância Beija-Flor, nossa missão era construir uma escola que

oferecesse  às  crianças  amor,  educação  e  cuidados,  proporcionando  um

desenvolvimento  integral  da  criança.   Sua  criação  se  deu  devido  à

necessidade da comunidade, visto o grande número de crianças sem uma

creche que atendesse tal demanda. Sua inauguração oficial ocorreu em   26

de maio de 2014 assumindo a direção da escola a diretora Veronica Castro,

Da criação  até  os  dias  atuais  várias  experiências  foram  bem-sucedidas,

projetos desenvolvidos e ações interventivas. Buscamos sempre a melhoria do

processo de ensino e aprendizagem e a participação de todos os envolvidos

(professores, pais, direção, servidores).  

2.2 Caracterização Física

A instituição é bem ampla com uma área construída de 1118,48m², bem

estruturada com ótimas instalações, espaços diversos como parquinho de

areia, anfiteatro, pátio com desenhos no chão, área verde, solário em cada

sala  de  aula, dentre outros que possibilitam práticas de brincadeiras e
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recreação com as crianças, sendo cada qual com seu objetivo pedagógico e

planejamento bem elaborado. As cores são bem distribuídas trazendo calma

e despertando curiosidade nas crianças favorecendo  a  aprendizagem  e

contribuindo para um trabalho melhor. Para o funcionamento da instituição e

o desenvolvimento das atividades a Escola dispõe de vários recursos

didático-pedagógicos e de pessoal composta por:

01 Sala para a direção com um computador com acesso a internet;
01 sala para a Secretaria Escolar com um computador com acesso a internet

e armário para arquivo;
01 sala para a Coordenação Pedagógica com um computador com acesso a

internet, impressora e mesa para coordenação;
09 salas de aula, 04 com banheiros individuais e 06 com sala do sono;
01 sala multiuso (videoteca e brinquedoteca);
01 Parque de areia;
01 WC coletivo para aluno (masculino e feminino), 
01 WC coletivo para PNES; 
01 WC para funcionários; 
01 Almoxarifado (pedagógico);
04 depósitos (limpeza, alimentos perecíveis/não perecíveis, lavanderia);   
01 Cozinha; 
01 sala para Lactário; 
01 Lavanderia;
Estacionamento;
Grades e portões;
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aliali
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  2.3 Dados de Identificação da Instituição

Nome da escola
Centro de Educação de Primeira Infância Beija Flor

Endereço e localização
Quadra 107  conjunto 08 A lote 01 - cidade Recanto

das Emas – DF

Telefone /E-mail
61 – 3081-7602 / beijaflorcreremas@gmail.com

Data de criação
26/05/2014

Turno de atendimento
Integral

Ensino Ofertado
Educação Infantil

Modalidades ensino

Creche
Berçário I e II – 4 meses a 1 ano

Materna I – 2 anos
Maternal II – 3 anos

Pré-escola
1º Período – 4 anos
2º Período – 5 anos

Administração 
Associação Beneficente Coração de Cristo

Termo de colaboração 069/ 2017

2.4 - Atos de Regulação da Instituição educacional 
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 O Centro de Educação Primeira Infância Beija-Flor até o ano de 2016 estava

dentro de um projeto que  é mantido pelo Governo do Distrito Federal em conjunto

com Governo Federal. Com isso, há um convênio realizado entre entidade pública e

privada sem fins lucrativos, com vistas a descentralizar a execução de programa ou

projeto, com duração definida. Nessa modalidade um órgão ou entidade da

administração pública repassa determinado montante de recursos a uma

organização privada sem fins lucrativos, que se compromete a realizar ações

constantes no Plano de Trabalho e, posteriormente, prestar contas da aplicação de

tais recursos. O convênio estava disciplinado no art. 116, da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que estabelece procedimentos e exigências. A Educação Infantil, de acordo

com as Orientações Pedagógicas do convênio e a Constituição Federal:

É dever do Estado, e é ofertada em instituições próprias, creches (de zero

a três anos) e pré-escolas (de quatro e cinco anos), em jornada integral

ou parcial. Ocorrem em espaços institucionais coletivos, não domésticos,

públicos ou privados, caracterizados como estabelecimentos educacionais

e submetidos a múltiplos mecanismos de acompanhamento e controle

social. O atendimento é realizado por meio de práticas há também  um

Convênio realizado entre entidade pública e privada sem fins lucrativos,

com vistas a descentralizar a execução de programa ou projeto, com

duração definida. Nessa modalidade um órgão ou entidade da

administração pública repassa determinado montante de recursos a uma

organização privada sem fins lucrativos, que se compromete a realizar

ações constantes do Plano de Trabalho e, posteriormente, prestar contas

da aplicação de tais recursos. O Convênio está disciplinado no art. 116,

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que estabelece procedimentos e

exigências. (CF, art. 208, inciso I).

Este convênio foi formalizado com a Associação Beneficente Coração de

Cristo, uma instituição sem fins lucrativos, com sede no mesmo endereço, registrada

na junta comercial de Brasília –  DF, sob o número 15.240.878/0001-71, em 05 de

julho de 2012. O objetivo deste convênio é a ação conjunta entre o Governo do

Distrito Federal – por meio da SEDF – e as instituições privadas sem fins lucrativos,

em consonância com a legislação em vigência, nacional e local, para o atendimento

a Educação Infantil.

12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO RECANTO DAS EMAS 
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFANCIA BEIJA FLOR 

 No ano de 2017 foi firmado um novo contrato com a secretaria de educação

sob nome Termo de colaboração para 151/2017. A Lei nº 13.019/2014, denominada

de Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC, trouxe como

inovação  instrumentos  que  serão  utilizados  em substituição  aos  convênios,  para

disciplinar as parcerias firmadas entre o poder público e as entidades privadas sem

fins lucrativos,  caracterizadas como Organizações da Sociedade Civil  – OSC. De

acordo com os conceitos descritos na Lei nº 13.019/14, o Termo de Colaboração diz

respeito  ao  instrumento  por  meio  do  qual  são  formalizadas  as  parcerias

estabelecidas  pela  administração  pública  com  as  OSC  para  a  consecução  de

finalidades de interesse público e recíproco, propostas pela administração pública

que  envolvam  a  transferência  de  recursos  financeiros.  Portanto,  o  Termo  de

Colaboração deverá ser utilizado para a celebração de parcerias cujos objetos sejam

serviços e atividades condizentes com as políticas públicas já conhecidas, divulgados

nos  programas  de  governo,  onde  a  administração  pública  consiga  estipular  os

objetos, as metas, os prazos e mensurar os valores que serão disponibilizados, bem

como os resultados a serem alcançados.  A metodologia de trabalho do CEPI está

voltada totalmente para o Currículo em Movimento, nos Referenciais Curriculares

Nacionais de Educação Infantil (RECNEI), além de outras diretrizes nacionais, e

também o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Com isso, é essencial que a

metodologia se transforme de acordo com as exigências sociais, sendo

fundamentada em várias concepções de ensino aprendizagem dentro de uma

abordagem eclética, pois acreditamos que seguindo essa visão abrimos um leque de

possibilidades metodológicas, que permitem um processo de construção do

conhecimento significativo, favorecendo aos educadores e alunos uma flexibilidade

em atender a subjetividade do ensino e da aprendizagem.
O CEPI oferece a modalidade de Educação Infantil atendendo 150 crianças

com faixa etária de 0 a 5 anos de idade. O atendimento às crianças em período

integral onde a criança permanece na escola cerca de 10 horas por dia totalizando

50 horas semanais dentro dos dias letivos do calendário escolar da secretaria de

educação e tem como finalidade o seu bom desenvolvimento, visando um trabalho

voltado a socialização, ao cuidar e ao educar simultaneamente, priorizando todos os

aspectos, desde o físico, o psicológico, o intelectual ao social e ainda

complementando-se com a ação familiar e comunidade, conforme a Lei de Diretrizes
13
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e Bases –  LDB, em seu Art. 29. Nesse sentido, temos como princípio acentuar

infância e reconhecê-la em uma perspectiva de educação para a cidadania. Devido a

demanda de alunos foi solicitado a adequação de mais uma sala de aula para turma

de maternal II C.

Em 2017 a parceria é estabelecida através de termo de colaboração. A Lei nº

13.019/2014,  denominada de Marco Regulatório  das Organizações da Sociedade

Civil  (MROSC)  trouxe  como  inovação  a  instituição  dos  instrumentos  que  serão

utilizados em substituição aos convênios, para disciplinar as parcerias firmadas entre

o  poder  público  e  as  entidades  privadas sem fins  lucrativos,  quadro  em que  se

encaixa a Associação Beneficente Coração de Cristo. O Termo de Colaboração diz

respeito ao instrumento por meio do qual são formalizadas para o atendimento dessa

demanda foi necessário realizar a adequação da brinquedoteca, que passou a ser a

sala do Maternal II –  e a sala de informática passou a ser a Brinquedoteca. Dessa

forma as parcerias estabelecidas pela administração pública com as OSC para a

consecução  de  finalidades  de  interesse  público  e  recíproco,  propostas  pela

administração  pública  e  que  envolve  a  transferência  de  recursos  financeiros.  Tal

termo foi  utilizado para a celebração desta parceria  cujos objetos são serviços e

atividades  condizentes  com  as  políticas  públicas  já  conhecidas,  divulgados  nos

programas de governo, onde a administração pública consegue estipular os objetos, 
as metas, os prazos e mensurar os valores que serão disponibilizados, bem como os

resultados a serem alcançados. 
No ano de 2017 na renovação do termo de colaboração, que ocorreu no mês

de agosto, foi alterado o quantitativo de alunos de 136 para 150 aumentando sendo

necessário aumentar uma sala de maternal II. Atendemos atualmente os berçários

com 08 crianças, os maternais com 15 crianças e os períodos com 30 crianças em

cada sala. Iniciamos as aulas no dia 15 de fevereiro com o projeto adaptação escolar

denominado “Criando Elos” com o objetivo de estimular nas crianças a manifestação

da  confiança  no  ambiente  da  instituição,  vivenciando  um  bom  processo  de

adaptação,  afim  de  desenvolver  uma  imagem  positiva  de  si,  atuando  de  forma

independente,  confiante  em  suas  capacidades.  Proporcionando  um  ambiente

agradável e acolhedor visando o seu bem-estar e familiarizando a criança ao espaço

escolar/instituição  e  sua  rotina.  Também  tivemos  Semana  Distrital  de

Conscientização e Promoção de Educação Inclusiva aos alunos com necessidades
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Educacionais Especiais (Lei distrital 5714/2016), Semana de Conscientização do uso

sustentável  da  água  Campanha  de  combate  ao  Aedes  aegypti  e  semana  da

Alimentação saudável.
Em 2018 a coordenação pedagógica planejou e executou estudos sobre o

currículo em movimento, partimos para discussão em grupo sobre a importância do

currículo como base para o nosso trabalho pedagógico ocorreram alguns projetos

muito  importante  como  Alimentação  saudável  “Brincando  com  os  alimentos”,  VI

Plenarinha O Universo do Brincar, Circuito de Ciências “Ciência para redução das

desigualdades”  Projeto  Literário  “proporcionando  para  a  crianças  uma  imensa

riqueza de imaginação. No início do ano letivo de 2019   a gestora Bruna Castro de

Sousa propôs estudo durante a semana pedagógica sobre o projeto Acolhimento e

Inserção, Currículo em movimento do Distrito Federal, Diretrizes Nacionais para a

Educação  Infantil  e  as  Orientações  Pedagógicas  para  Instituições  Educacionais

Parceiras que ofertam Educação Infantil.    Com base em tais diretrizes, dentro do

Calendário Escolar. As aprendizagens apoiam - se nos direitos de conviver, brincar,

participar, explorar, expressar e se conhecer descritos no Currículo em Movimento do

Distrito Federal. A organização Curricular da Ed. Infantil está estruturada em cinco

Campos de Experiências. O eu, o outro e o nós -  O corpo, o gestos e movimentos -

Traços, sons cores e formas – Escuta, fala, pensamento e imaginação – Espaços,

tempos e quantidades relações e transformações. 

A Proposta Pedagógica do CEPI Beija Flor  em 2019 é um documento em

consonância com as diretrizes da SEDF amplamente conhecido pela comunidade e

atualizado  pelos  profissionais.  Tem como  objetivo  apresentar  propostas  a  serem

desenvolvidas na Instituição, cujo trabalho apoia na perspectiva de uma educação de

qualidade e em tempo integral, buscando promover ações voltadas para melhores

condições de trabalho, uma prática pedagógica em concordância com o contexto

atual de maneira a formar cidadãos pensantes e conscientes do seu papel social.

Neste período foram discutidos as seguintes ações: Semana Pedagógica, Projeto

Acolhimento  e  Inserção,  Início  do  Projeto  Grafismo,  VII  Plenarinha  da  Educação

Infantil. - Brincando e encantando com histórias.  Adotando as múltiplas linguagens

expressas  pelos  campos  de  experiência  para  que  a  criança  tenha  o  direito  de

aprender. Incentivar a realização de atividades que motivem e deixem as aulas mais

divertidas e interessantes, monitorar e refletir sobre os resultados do processo de
15
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ensino aprendizagem.

Brincando   e Encantando com História 
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Grafismo Infantil

3- DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

  O  Centro  de  Educação  da  Primeira  Infância  Beija  Flor,  tornou  se  uma

instituição  respeitada  pela  comunidade  em  que  está  inserida.  Dentro  dessa

caminhada, a participação e atuação de pais,  crianças,  professores e demais

profissionais vem se intensificando a cada dia, a cada ano. Tais conquistas são

provenientes  dos  projetos  e  das  práticas  educativas  que  a  escola  vem

promovendo e desenvolvendo.  O presente documento pretende dar visibilidade

ao  conjunto  de  aspectos  essenciais  e  referenciais  que  dão  continuidade  ao

17
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processo  educativo  de  forma  inovadora  fundamentada  em  princípios  que

norteiam a comunidade escolar a qual estamos inseridos, visando realizar um

trabalho  abrangente  e  coletivo,  onde  a  mesma  tenha  assistência  em  suas

particularidades. Visando, promover um atendimento de qualidade e conhecer

melhor a realidade de nossa comunidade, foi realizada pesquisa, por meio de

questionário com os pais e  responsáveis,  onde se  coletou  as  seguintes

informações: 

      3.1 Características sociais, econômicas e culturais da comunidade
Acompanhamento por parte dos pais ou responsáveis pelo desenvolvimento

do aluno em sala de aula (período de adaptação, atividades realizadas, projetos

pedagógicos, alimentação, disciplina, avaliação, agenda,  conversas informais,

utilização do uniforme e atendimentos).  (61 respostas).   

3.2 Características Econômicas 

 Alguém da família trabalha fora? (61 respostas)

GRAFICO 1
Quem trabalha? Respostas 72
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0%

50%

100%

150%
97%

3%

  

 PAI MÃE OS DOIS OUTROS
0%

10%
20%
30%
40%
50%

23%
32%

40%

5%

GRAFICO 1  Média salarial (69

respostas)
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GRAFICO 1 Segurança na escola 

Na pesquisa relacionada às características econômica é percebido que a grande

maioria dos pais e responsáveis estão empregados e a média salarial varia entre 1e

2 salários mínimo, de acordo com o gráfico também é notório que as mães também

têm a necessidade de sair   mostrando a grande necessidade desses pais terem

seus filhos na escola e que se sintam seguros com o cuidado dos mesmos.

3.3 Característica cultural da comunidade 

 A criança brinca em casa? (73 respostas)

GRAFICO 1
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 Acha  importante a participação dos pais ou responsáveis nos eventos

culturais e reuniões que a escola promove? (73 respostas)

GRAFICO 1
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 Frequenta alguma igreja? Qual a religião? (73 respostas)

OUTROS SIM EVANG SIM CATOLI
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GRAFICO 1

 SIM NÃO
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Fica à vontade em ver

ser filho ou filha participar de momentos com orações? (73 respostas)
                                                    GRAFICO 7
Na pesquisa relacionada às características culturais e religiosas  é percebido

que a grande maioria professa uma religião e acha importante que as crianças

ouçam falar de Deus e participe de orações, o que possibilita a realização de

projetos.

Composição do que não gosto e do que gosto na minha escola

“Gosto de brincar no parquinho de

areia e com lego” 2º período. 
“Não gosto de dormir na escola”

 

4.  FUNÇÃO SOCIAL

O CEPI Beija-Flor no tocante a sua função social considera a escola como um

espaço de transformação, cujo cerne está em constituir-se  como  um  lugar  de

apropriação do saber sistematizado contextualizado no momento histórico vivenciado
20
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pelos  educandos,  com  intuito  de,  no  princípio  da  escolarização  contribuir  para

formação inicial  de  cidadãos críticos, reflexivos, autônomos, conscientes de seus

direitos e deveres, compreendendo seu papel social no mundo. A escola em parceria

com a família compromete-se a oferecer aos educados uma educação que promova

o desenvolvimento integral do aluno, disponibilizando encontros periódicos, reuniões

e atividades diversas para que a comunidade escolar tenha acesso e possam

acompanhar o real progresso dos alunos.
Assim a prioridade da escola está baseada em uma aprendizagem

significativa e permanente que tenha validade até mesmo após o término da vida

escolar.

Passeata  de  Conscientização  do  uso
sustentável da agua 

5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

5.1 Princípios da Educação Integral
 Para  possibilitar  aos  estudantes  a  ampliação  das  oportunidades  e,

consequentemente,  o  fortalecimento  da  participação  cidadã  no  processo  de
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concretização dos fundamentos, objetivos e procedimentos propostos pelo Currículo

em Movimento da Educação Básica da SEEDF, a Educação Integral apresenta como

princípios:  integralidade,  intersetorialidade,  transversalidade,  diálogo  escola-

comunidade,  territorialização,  trabalho  em rede  e  convivência  escolar.  Assim,  de

acordo com o documento supramencionado, no Caderno 1, Pressupostos Teóricos

(2014, p. 28-30), temos: 

5.1.1 •  integralidade é um princípio que busca dar a devida atenção a todas as

dimensões  humanas,  com  equilíbrio  entre  os  aspectos  cognitivos,  afetivos,

psicomotores e sociais; ou seja, a integralidade vai além do aumento do tempo do

estudante na Unidade Escolar, já que se deve levar em consideração que o processo

formativo acontece ao longo da vida de uma pessoa, e que a escola contribui com a

formação humana “por meio de práticas educativas associadas a diversas áreas do

conhecimento,  tais  como  cultura,  artes,  esporte,  lazer,  informática,  entre  outras,

visando ao pleno desenvolvimento das potencialidades humanas”.  Nessa direção,

este é, provavelmente, o princípio que mais desafia o “fazer educação” na Unidade

Escolar,  uma  vez  que  propõe  agregar  à  formação  do  estudante  aspectos  que

preveem a valorização do potencial cognitivo e intelectual;
5.1.2 • Intersetorialidade: assegura políticas públicas de diferentes campos, a fim

de “potencializar a oferta de serviços públicos como forma de contribuição para a

melhoria da qualidade da educação”; 
5.1.3  •Transversalidade: busca por  em prática  a  “concepção interdisciplinar  de

conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos

estudantes e da comunidade; 
5.1.4  •Diálogo  escola-comunidade:  procura  “legitimar  os  saberes  comunitários

como sendo do mundo e da vida, pensando na Unidade Escolar com abertura para

resgatar tradições e culturas populares”; 
5.1.5 • Territorialização: o propósito é ultrapassar os muros das escolas fazendo

parcerias com a comunidade para a “criação de projetos socioculturais significativos

e para o melhor aproveitamento das possibilidades educativas”; 
5.1.6  •  Trabalho  em rede  e  convivência  escolar:  “todos  devem trabalhar  em

conjunto, trocando experiências e informações, com o objetivo de criar oportunidades

de aprendizagem para todas as crianças, adolescentes e jovens.” Afinal, “o estudante

não é só do professor ou da escola mas da rede, existindo uma corresponsabilidade

pela educação e pela formação do educando”. 
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5.2 PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS 
Toda  proposta  curricular  é  situada  social,  histórica  e  culturalmente;  é  a

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

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

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

atingir  e  expressam  o  que  consideramos  fundamental:  conhecimentos,  crenças,

valores, atitudes, relações, interações. Dentro da perspectiva de Currículo Integrado,

os  princípios  orientadores  são:  teoria  e  prática,  interdisciplinaridade,

contextualização, flexibilização. Esses princípios são centrais nos enfoques teóricos

e práticas pedagógicas no tratamento de conteúdos curriculares, em articulação a

múltiplos saberes que circulam no espaço social e escolar. 
5.2.1  Princípio  da  unicidade  entre  teoria  e  prática  Na  prática  pedagógica

criadora,  crítica,  reflexiva,  teoria  e  prática  juntas  ganham novos  significados.  Ao

reconhecer  a  unidade indissociável  entre  teoria  e  prática,  é  importante,  também,

considerar  que,  quando  são  tratadas  isoladamente,  assumem  caráter  absoluto,

tratando-se na verdade de uma fragilidade no seio de uma unidade indissociável.

Vázquez (1977) afirma que,  ao falar  de unidade entre teoria e prática, é preciso

considerar a autonomia e a dependência de uma em relação à outra;  entretanto,

essa posição da prática em relação à teoria não dissolve a teoria na prática nem a

prática  na  teoria,  tendo  em  vista  que  a  teoria,  com  sua  autonomia  relativa  é

indispensável  à  constituição  da  práxis  e  assume  como  instrumento  teórico  uma

função prática, pois “é a sua capacidade de modelar idealmente um processo futuro

que lhe permite ser um instrumento – às vezes decisivo – na práxis produtiva ou

social” (idem, p. 215). 
Nessa  perspectiva  de  práxis,  o  conhecimento  é  integrado,  há  uma  visão

articulada de áreas de conhecimento/componentes  curriculares,  de  saberes e  de

ciências;  as  metodologias  são  mais  dinâmicas,  mutáveis  e  articuladas  aos

conhecimentos.  A  avaliação  das  aprendizagens  adquire  sentido  emancipatório

quando passa a considerar  o conhecimento em sua totalidade e em permanente

construção. Para garantir a unicidade da teoria-prática no currículo e sua efetividade

na  sala  de  aula,  devemos  privilegiar  estratégias  de  integração  que  promovam

reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de conceitos voltados para a construção

do  conhecimento,  permeados  por  incentivos  constantes  ao  raciocínio,
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problematização,  questionamento,  dúvida.  O  ensino  que  articula  teoria  e  prática

requer de professor e estudantes a tomada de consciência, revisão de concepções,

definição de objetivos, reflexão sobre as ações desenvolvidas, estudo e análise da

realidade para a qual se pensam as atividades. Do professor, especificamente, exige

a abertura para o diálogo e a disposição para repensar cotidianamente a organização

da aula (SILVA, 2011), com a clareza do Para que ensinar? O que ensinar? Como

ensinar? O que e como avaliar? São os elementos articuladores entre as áreas de

conhecimentos/ componentes curriculares e atividades educativas que favorecem a

aproximação  dos  estudantes  aos  objetos  de  estudo,  permitindo-lhes  desvelar  a

realidade e atuar crítica e conscientemente, com vistas à apropriação/ produção de

conhecimentos  que  fundamentam  e  operacionalizam  o  currículo,  possibilitando

encontrar respostas coletivas para problemas existentes no contexto social. 
5.2.2  Princípio  da  interdisciplinaridade  e  da  contextualização  A

interdisciplinaridade e a contextualização são nucleares para  a efetivação de um

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

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

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

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

sentido social  e político a conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos

didático  pedagógicos,  propiciando  relação  entre  dimensões  do  processo  didático

(ensinar, aprender, pesquisar e avaliar). O professor que integra e contextualiza os

conhecimentos de forma contínua e sistemática contribui para o desenvolvimento de

habilidades, atitudes, conceitos, ações importantes para o estudante em contato real

com  os  espaços  sociais,  profissionais  e  acadêmicos  em  que  irá  intervir.  A

organização  do  processo  de  ensino-aprendizagem  em  uma  situação  próxima

daquela na qual o conhecimento será utilizado, facilita a compreensão e favorece as

aprendizagens dos estudantes. Destacamos que a determinação de uma temática,

interdisciplinar  ou  integradora,  deverá  ser  resultante  de  uma  discussão  de  base

curricular, visto que são os conhecimentos científicos pautados nesse Currículo que

irão indicar uma temática. Essa ação rompe com a lógica de determinação de temas

sem uma reflexão sobre os conhecimentos em diferentes áreas e com as tentativas

frustradas de forçar uma integração que não existe, dificultando a implementação de

atividades  interdisciplinares  na  escola.  A interdisciplinaridade  pode  acontecer  em
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duas  dimensões:  no  próprio  componente  curricular  (intra)  e  entre  componentes

curriculares (inter). No próprio componente curricular, quando são utilizados outros

tipos de conhecimentos (artes, literatura, corpo e movimento, relações interpessoais,

entre outras) que irão auxiliar ou favorecer a discussão específica do conhecimento

do  componente  curricular.  Já  entre  os  componentes  curriculares,  busca-se  a

integração  existente  entre  os  diferentes  conhecimentos.  O  princípio  da

interdisciplinaridade estimula o diálogo entre conhecimentos científicos, pedagógicos

e experienciais, criando possibilidades de relações entre diferentes conhecimentos e

áreas. Santomé (1998) afirma que “[...] interdisciplinaridade é fundamentalmente um

processo e uma filosofia de trabalho que entram em ação na hora de enfrentar os

problemas e questões que preocupam em cada sociedade” (p.65).
5.2.3  Princípio  da  Flexibilização  Em  relação  à  seleção  e  organização  dos

conteúdos, este Currículo define uma base comum, mas garante certa flexibilidade

para  que  as  escolas,  considerando  seus  projetos  político-pedagógicos  e  as

especificidades locais e regionais, enriqueçam o trabalho com outros conhecimentos

igualmente relevantes para a formação intelectual dos estudantes. 
A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a diversificação de

formas de produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia

intelectual dos estudantes, para atender as novas demandas de uma sociedade em

mudança que requer a formação de cidadãos críticos e criativos. Amplia, portanto, a

possibilidade de reduzir a rigidez curricular ao favorecer o diálogo entre os diferentes

conhecimentos, de forma aberta,  flexível  e coletiva, numa tentativa de romper as

amarras  impostas  pela  organização  das  grades  curriculares  repletas  de  pré-

requisitos. 
A  flexibilidade  do  currículo  é  viabilizada  pelas  práticas  pedagógicas  dos

professores, articuladas ao projeto político-pedagógico da escola. Ao considerar os

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

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

visão, os conhecimentos do senso comum são transformados com base na ciência,

com vistas a “[...] um senso comum esclarecido e uma ciência prudente [...], uma

configuração do saber”  (SANTOS,  1989,  p.  41),  que conduz à  emancipação e à

criatividade individual e social.  Ao promover a articulação entre os conhecimentos

científicos e os saberes dos estudantes, o professor contribui para que partam de
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uma visão sincrética, caótica e pouco elaborada do conhecimento, reelaborando-a

numa síntese qualitativamente superior (SAVIANI, 2008). Nessa perspectiva, abrimos

espaço para experiências, saberes, práticas dos sujeitos comuns que protagonizam e

compartilham  com  professores  saberes  e  experiências  construídas  em  espaços

sociais diverso
5.2.4 Educação Inclusiva -  A Educação Especial é uma modalidade de ensino que

perpassa todas as etapas e modalidades da Educação Básica. Fundamenta-se nos

princípios da equidade, do direito à dignidade humana, da educabilidade de todos

os  seres  humanos,  independentemente  de  comprometimentos  que  possam

apresentar no direito à igualdade de oportunidades educacionais, à liberdade de

aprender e de expressar-se e no direito a ser diferente. Prevê a formulação de

políticas públicas educacionais reconhecedoras da diferença e da necessidade de

condições  distintas  para  a  efetivação  do  processo  educacional.  Deste  modo,  a

Educação  Especial  pressupõe  a  garantia  do  atendimento  educacional

especializado,  também  às  crianças  matriculadas  nas  Instituições  Educacionais

Parceiras,  devem receber  acompanhamento para sua necessidade por  meio  da

disponibilização de recursos e serviços e da orientação de profissionais, famílias e

comunidade quanto aos seus usos, no processo de ensino e de aprendizagem. O

Decreto Federal 7.612, de 17 de novembro de 2011, que instituiu o plano Viver sem

Limites,  trata  de  definir  quem  é  o  público  da  Educação  Especial:  [...]  são

consideradas pessoas com deficiência aquelas  que têm impedimentos de longo

prazo de natureza física, mental, intelectual ou Missão e objetivos da educação, do

ensino  e  das  aprendizagens  sensorial,  os  quais,  em  interação  com  diversas

barreiras,  podem  obstruir  sua  participação  plena  e  efetiva  na  sociedade  em

igualdades de condições com as demais pessoas. Nesse sentido, as Instituições

Educacionais Parceiras  devem estar  em concordância  com a legislação vigente

quanto  ao  atendimento  às  pessoas  com  deficiência.  Assim,  devem  garantir  a

eliminação de barreiras arquitetônicas,  físicas e atitudinais,  além de promover a

oferta  de  atendimento  educacional  que  considere  as  especificidades  de  cada

criança. Cabe ressaltar que as crianças matriculadas nas Instituições Educacionais

Parceiras têm os mesmos direitos das crianças matriculadas em Instituições da

Rede Pública. Dessa forma, têm garantia do atendimento educacional especializado
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por  meio  da  disponibilização  de  recursos  e  85  serviços  e  da  orientação  de

profissionais e outras situações previstas na Orientação Pedagógica.

6. MISSÃO  E  OBJETIVOS  DA  EDUCAÇÃO,  DO  ENSINO  E  DAS

APRENDIZAGENS.

6.1 Missão - A missão   da instituição é formar as crianças para o amor ao

conhecimento.  A escola  tem por  obrigação fazer  com que os  seus alunos

sejam felizes. Para isso é necessário que o conhecimento seja transmitido de

uma forma prazerosa.
6.2. Objetivos da Educação
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 Infantil Art. 39. A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem

por  objetivo  favorecer  o  desenvolvimento  integral  das  crianças  em  seus

aspectos  físico,  afetivo,  intelectual,  linguístico  e  social,  respeitando  seus

interesses  e  suas  necessidades,  cumprindo  as  funções  indispensáveis  e

indissociáveis de educar, cuidar, brincar e interagi 
6.3 Objetivo geral 
Promover  o  desenvolvimento  global  do  educando  de  forma  lúdica  e

significativa nos aspectos afetivo, cognitivo, cultural, motor, pessoal e social,

visando sua participação crítica e construtiva e interação no mundo em que

vive através do respeito  à diversidade,  a  cidadania,  as  aprendizagens e a

sustentabilidade humana.
6.3.1 Objetivos Específicos
 Promover o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de

experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem

movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e

desejos da criança;
  Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo

domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal,

plástica, dramática e musical;
  Proporcionar aos educandos uma instituição educacional que se estabeleça

como  um  lugar  de  direitos  e  deveres,  que  contemple  e  priorize  as

particularidades dos bebês e crianças bem pequenas e crianças pequenas

agregando as mesmas o direito a cidadania;
  Possibilitar situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da

autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização,

saúde e bem-estar;
  Incentivar vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos

culturais, que alarguem  seus  padrões  de  referência  e  de  identidades  do

diálogo e reconhecimento de diversidade;
  Estimular a aprendizagem por meio das diferentes linguagens.
  Criar oportunidades para que professoras e crianças ampliem o repertorio de

brincadeiras.
Vivenciar brincadeiras diversas ensinadas ou criadas.
 Resgatar brincadeiras da comunidade.
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7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS 

O papel da Educação Infantil é “defender o direito da criança de brincar e de

ser feliz, desenvolvendo-se plenamente”, inclusive pelo “reconhecimento da unidade

entre sentimento e pensamento” (MARTINS, 2007:85). O Currículo da Educação Bá-

sica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal fundamenta-se na Pe-

dagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, opção teórico-metodoló-

gica que se assenta em inúmeros fatores, sendo a realidade socioeconômica da po-

pulação do Distrito Federal um deles. Isso porque o Currículo escolar não pode des-

considerar o contexto social, econômico e cultural dos estudantes. A democratização

do acesso à escola para as classes populares requer que esta seja reinventada, ten-

do 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.. Tal percepção teórico-metodológica nos leva a ob-

servar o contexto social, econômico e cultural dos estudantes, por apresentarem ele-

mentos objetivos e coerentes na compreensão da realidade social  e educacional,

buscando não somente explicações para as contradições sociais, mas, especialmen-

te, para superá-las, identificando as causas do fracasso escolar, o que contribui para

o sucesso da aprendizagem.

 Diante da perspectiva de pluralidade e diversidade social, cultural e  consi-

derando a importância dos sujeitos na construção da história, sendo ele formado nas

relações sociais e na interação com a natureza para a produção e reprodução de sua

vida e de sua realidade, assim como demostra a Pedagogia Histórico-Crítica, foram

desenvolvidos os objetivos, metas e ações deste projeto político  pedagógico, “[...] o

trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo

singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos

homens” (SAVIANI, 2003, p. 07 Sob o olhar da Pedagogia Histórico-Crítica, o estudo

dos conteúdos curriculares adotará a prática social dos estudantes como elemento

para a problematização diária na escola e sala de aula, sendo a criança um sujeito

histórico, pertencente a uma cultura que a influência e por ela é influenciada, con-

cebe-se, a construção de seu conhecimento a partir das interações que ela estabele-

ce com as pessoas a sua volta. A brincadeira pode ser compreendida como a forma

de  expressar  e  manifestar  os  seus anseios  e  desejos.  Segundo  RECNEI  (MEC,
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1998) podemos considerar que a criança na Educação Infantil necessita de um aten-

dimento educacional específico que atenda às suas necessidades e respeite as suas

singularidades e especificidades.

A Prática social é compreendida como o conjunto de sabe-

res, experiências e percepções construídas pelo estudante

em sua trajetória pessoal e acadêmica e que é transposto

para  o  estudo  dos  conhecimentos  científicos”.   (SEDF,

2013).

Considerar a prática social como ponto de partida para a construção do co-

nhecimento significa trabalhar os conhecimentos acadêmicos a partir da articulação

dialética de saberes do senso comum, escolares, culturais, científicos, assumindo a

igualdade entre todos eles. O trabalho pedagógico assim concebido compreende que

a transformação da prática social se inicia a partir do reconhecimento dos educandos

no processo educativo. A mediação entre a escola e seus diversos sujeitos fortalece

o sentido da aprendizagem construída e sustentada na participação e na colabora-

ção dos atores. Mediante o que orienta as Diretrizes Curriculares Nacionais, destaca-

mos os eixos integradores Educar e Cuidar / Brincar e Interagir, considerando-os in-

dissociáveis na educação infantil.     O cuidar significa ajudar o outro a se constituir

como pessoa favorecendo o seu desenvolvimento integral. O educar significa ofere-

cer condições capazes de garantir a construção dos conhecimentos em suas diver-

sas áreas: corporais, afetivas, emocionais, cognitivas, éticas e estéticas, a partir de

situações lúdicas, na qual a brincadeira tem espaço privilegiado, e de aprendizagens

orientadas. Sobre a importância da brincadeira o Currículo Em Movimento da Educa-

ção Básica – Caderno 1 -Educação Infantil - (2014) afirma: O brinquedo e a brinca-

deira  sobressaem por  caracterizarem a  comunicação  infantil.  Segundo  Kishimoto

(2010:01), a opção pelo brincar desde o início da educação infantil é o que garante a

cidadania da criança e ações pedagógicas de maior qualidade. Brincando a criança

lança mão de variadas formas de expressão: faz gestos, fala, desenha, constrói, imi-

ta, brinca com sons, canta e outros. (2014, p. 41e 42). 

Piaget (1988, p.32) faz uma releitura do art. 26 da Declaração Universal do

Direito do Homem que diz “Toda pessoa tem direito a educação” expondo que: “Todo
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ser humano tem o direito de ser colocado, durante a sua formação, em um meio

escolar de tal ordem que lhe seja possível chegar ao ponto de elaborar até à

conclusão, os instrumentos indispensáveis de adaptação que são as operações da

lógica.” Se a educação é direito de todos, para que seja direito de todos é necessário

que esta seja gratuita e de qualidade. 

A Educação Integral ultrapassa, portanto a mera ampliação de tempos,

espaços e oportunidades educacionais e busca discutir e construir em nossas

escolas espaços de participação, favorecendo o educar, cuidar, o brincar e interagir

proporcionando  a  aprendizagem na perspectiva da cidadania, da diversidade e do

respeito aos direitos humanos. 

A inclusão escolar ainda é um grande desafio para o sistema educacional de

ensino. Desde a Declaração de Salamanca em 1994 as escolas têm mantido

esforços  para  atender  e  desenvolver  a  aprendizagem  das  crianças com

necessidades especiais, a educação inclusiva deve ter como ponto primordial romper

preconceitos, tornando assim fundamental o ensino de todos os alunos juntos,

independentemente de suas diferenças e dificuldades. 

Segundo Piaget a interação entre indivíduo e meio constituída através de dois

processos:  organização  interna  das  experiências  e  adaptação  ao  meio,  porém

Vygotsky  estudou  sistematicamente  a  psicologia  e  seu  projeto  principal  foi  os

processos de transformação do desenvolvimento na dimensão filogenética, histórico

social e ontogenético, o que culmina com a prática social adotada pela CEPI. Embora

o  conhecimento  seja importante para o desenvolvimento da criança, Vygotsky

considera  que  por  meio  de experiências compartilhadas  estimula-se  a  zona de

desenvolvimento proximal consolidando ainda mais o processo de aprender de forma

interativa, onde o professor é um mediador permitindo assim uma  aprendizagem

contínua e gradativa.

A  prática  pedagógica  da  escola  está  fundamentada  em  aprendizagens

significativas  que  se  baseiam  no  desenvolvimento  integral  da  criança,  de  forma

prazerosa, lúdica, crítica e criativa e, sobretudo cidadã como orienta o Currículo em

Movimento – da Educação Básica- Educação Infantil – 2014, quando esclarece que

O eixo integrador específico da Educação Infantil - Educar e cuidar, brincar e interagir

precisa ser considerado juntamente com os eixos gerais do Currículo da Educação
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Básica da SEEDF: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para

os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade.

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA

A Organização  Pedagógica  tem  como  finalidade,  desenvolver  um  trabalho

coerente aos princípios da educação infantil no planejamento e desenvolvimento de

rotinas adaptáveis, compatíveis às faixas etárias individuais e coletivas das crianças.
O CEPI Beija-Flor adota como forma de organização, ciclos de aprendizagem sendo

assim descriminados:

BEBÊS Crianças a partir de 0 a 1 ano e 6 meses ou a completar até 31

de março do ano de ingresso.

CRIANÇAS

BEM

PEQUENAS

Crianças  de 1  ano  e  7  meses  a  3  anos  e  11 meses  ou  a

completar até 31de março do ano de ingresso.

CRIANÇAS

PEQUENAS

Crianças de 4  anos a 5 anos e 11 meses  ou a completar até

31de março do ano de ingresso.   

      As crianças matriculadas na instituição terão atendimento integral de 07h30min

às 17h30min, sendo 10:00 diárias, 50:00semanais totalizando em 2 horas anuais.
    Os bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, participarão de atividades

coletivas com rotinas comum a todos os ciclos de aprendizagens e com horários

diversificados adaptáveis em casos especiais.

Alimentação
05 vezes ao dia - desjejum 08:00, lanche09:30, almoço 11:30,
lanche da tarde 14:30, janta 16:
30min.

Banho: bebês
Matutino = 09:15

02 vezes por dia
 Vespertino = 16:00

 Banho; crianças

bem pequenas e

crianças pequenas

01 vez por dia – período vespertino.

Horário da

Videoteca e

Semana Matutino Vespertino

Segunda-Feira Bebês de 09:50 as Crianças  pequenas
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brinquedoteca

10:50. sala 1.

Terça-Feira Crianças  bem
pequenas, sala1 de
9:40 as 10:50

Crianças  pequenas
sala 2.

Quarta-Feira Crianças  bem
pequena, sala 2 de
09:40 as 10:50.

Crianças  pequenas
sala 3.

Quinta-Feira Crianças  bem
pequenas,  sala  3
de 09:40 as 10:50.

Crianças  pequenas
sala 4.

Sexta-Feira Crianças pequenas,
sala1  de  09:40  as
10:50.

Crianças  pequenas
sala 5.

Horário parque de

areia

Terça –Feira

Bebês, crianças bem pequenas sala 1 e
crianças  pequenas  sala  4  de  08:20  as
08:40.

Quarta-Feira 

Crianças  bem  pequena  sala  2  e  3  de
08:20 as 08:40.
Crianças  pequenas  sala  4  de  08:45  as
09:10.

Quinta-Feira
Crianças pequenas sala 1 e 3 de 08:20 as
08:40.
Crianças pequenas sala 2 de 0:45 as 9:10.

Horário pátio

Livre Bebês: solário 
Crianças bem pequenas: livre

Segunda-Feira
    ( manhã)

Crianças bem pequenas sala  2,3  horário
da atividade pedagógica de 9:45 as 10:50.

 Terça-Feira
(manhã)

Crianças pequenas sala 1 e 2 horário da
atividade pedagógica de 9:45 as 10:50.

Terça-Feira
    (tarde)

Crianças pequenas, sala 4 e 5 horário da
atividade física de 14:45 as 15:20.
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Sexta-Feira
   (tarde)

Crianças  pequenas  sala  3  horário  da
atividade física de 14:45 as 15:20.

Horário solário A livre demanda do planejamento do professor.

          Segundo Barbosa (2006) todas as rotinas que fazem parte da vida escolar da

criança são conhecimentos interdisciplinares que precisam ser problematizados e

orientados por todos os profissionais das instituições escolares. Partindo deste

princípio o CEPI Beija-Flor conta com a assistência de pedagogas em todas as

turmas. A Escola oferece atenção às necessidades pedagógicas de cada criança, em

momentos diários de estimulação individual e em grupo. Este acompanhamento do

desenvolvimento de cada criança é realizado de forma individual,  por  meio  de

intervenções pedagógicas com a coordenação, com apoio dos pais e também com

orientações  específicas  aos  alunos  que  apresentam  algum  tipo  de  dificuldade.

Contamos com a participação de monitores, os quais colaboram ativamente com a

qualificação do trabalho pedagógico.

9- ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 
9.1 Avaliação Institucional

Faz-se necessário compreender que avaliar não é aplicar um instrumento, isolada-

mente, e dele se servir como o único parâmetro por parte do avaliador. O processo

de avaliação é algo que se inicia antes mesmo de quando se planeja uma aula,

quando o docente decide sobre o que ensinar e o que a turma precisa aprender, já

se trata de uma avaliação. É preciso ousar e avançar. Elaborar ações que consoli-

dem formas efetivas de participação e envolvimento das famílias no âmbito escolar,

para que se tornem de fato colaboradoras em potencial para a qualidade do ensino e

para o sucesso do processo avaliativo dos estudantes, pois saberes e não saberes

são constitutivos do processo de aprendizagem (ESTEBAN e SAMPAIO, 2012) de to-

dos, inclusive de pais, mães e ou responsáveis. As ações metodológicas e as etapas

de avaliação serão intencionalmente planejadas pela equipe gestora considerando:

visão de totalidade ,a escola deve ser avaliada no seu todo, envolvendo serviços, de-

sempenhos e suas inter-relações, tendo como referencial o Projeto Pedagógico; par-

ticipação coletiva, no processo avaliativo participará a comunidade escolar e local de

forma individual e coletiva conforme estabelecido pela equipe gestora; planejamento
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e acompanhamento – será assegurado a continuidade do processo a fim de que não

se limite apenas ao levantamento de informações.

9.2 Conselho de Classe na Educação Infantil  

O Conselho de Classe tem o sentido de ampliar o conhecimento sobre a criança, por

meio da visão de diferentes olhares, é uma reunião avaliativa em que todos os profis-

sionais envolvidos no processo ensino e aprendizagem discutem acerca das aprendi-

zagens dos estudantes. Nesta instituição, realizamos o Conselho de Classe anual-

mente, com a participação do diretor pedagógico, coordenador pedagógico, profes-

sores e, se necessário pais/responsáveis pelos estudantes. Planejamos junto com o

coordenador a realização de uma reunião com toda a equipe (gestora e docente)

para avaliar o sentido e a contribuição do conselho de classe para a melhoria da

aprendizagem. Aonde o encontro de análise sobre as condições que a instituição e

as aulas devem assegurar para favorecer a melhoria do desempenho dos alunos.

Geralmente a coordenação desse trabalho fica a cargo da coordenadora.  Os proble-

mas apresentados no conselho com alunos são apresentados aos professores. Onde

deixamos claro que o objetivo do conselho com alunos e funcionários era a busca de

melhoria do processo de ensino-aprendizagem, a fim de obter uma visão mais ampla

do todo, além de realizar um trabalho preventivo contra eventuais problemas que in-

terfiram neste processo. No entanto cada professor relata sobre os progressos e ne-

cessidade da turma, depois apresenta os alunos que necessitam de algum tipo de in-

tervenção por ter tido baixo rendimento, discutimos quais são as possíveis interven-

ções a serem desenvolvidas e que serão aprimoradas no Planejamento Individual,

são apresentados os alunos que tem quantidades excessivas de faltas ou que irão

necessitar de atendimento com os responsáveis.

A Creche Beija flor  tem como base o desenvolvimento da criança na Educação In-

fantil onde o mesmo deve ser constantemente acompanhado, por meio da observa-

ção atenta do professor, que registra seus avanços e dificuldades avaliando as ativi-

dades já desenvolvidas e propondo novas tendo por objetivo a superação dos obstá-

culos encontrados.

9.3 Estratégias de Avaliação
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A LDB – 9394/96 em seu art. 12 assegura a construção do Projeto Pedagógico das

escolas, certamente está dando oportunidade para que a escola ouse sonhar, não

um sonho utópico, mas sim um sonho que, se faz realidade na sua prática do dia-a-

dia, como um processo educacional voltado para o ser, para a cidadania e seus edu-

cando. O Projeto Pedagógico é um conjunto de propósito, ações e proposta que se

pretende desenvolver na creche.

A avaliação do desenvolvimento da criança é feita através da observação contínua,

mediante  o acompanhamento das etapas do seu desenvolvimento em função da

oportunidade e qualidade das vivências proporcionadas na Creche. Valorizando o

progresso da criança, identificando o desenvolvimento de competências e habilida-

des, e redimensionando as ações/projetos de acordo com as necessidades apresen-

tadas ao longo do ano letivo. A instituição de Educação Infantil criar procedimentos

para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento

das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo: A ob-

servação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças

no cotidiano. A utilização de múltiplos registros realizados (relatórios, fotografias, de-

senhos, álbuns etc.); A continuidade dos processos de aprendizagens por meio da

criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela

criança (transição casa/instituição de Educação Infantil). Por meio da avaliação no

início do processo, são mapeados os percursos de aprendizagem já percorridos pe-

los estudantes. Ao compreender exatamente o que o estudante já sabe e o que pre-

cisa aprender, o professor é capaz de fazer intervenções pontuais e efetivas. Os re-

sultados daí obtidos são registrados em Relatórios de Acompanhamento do Desen-

volvimento Infantil, que abordam aspectos cognitivos, físicos, afetivos e sociais do

seu desenvolvimento em todas as atividades e são entregues aos pais ao final de

cada semestre.

9.4 Avaliação Larga Escala

Para avaliar é preciso definir os procedimentos e elaborar os instrumentos a serem

utilizados. Um dos procedimentos de avaliação coerentes com a proposta do PAAE é
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a produção de portfólios. Para Villas Boas (2005), o portfólio condiz com a concepção

de avaliação formativa. O portfólio possibilita ao estudante a autonomia de documen-

tar, registrar e estruturar os passos de sua própria aprendizagem, além de constituir-

se como instrumento estratégia de estimulação do pensamento reflexivo. Esse trata-

mento integral dos vários aspectos do desenvolvimento infantil evidencia a indissoci-

abilidade o educar e cuidar no atendimento às crianças. A educação infantil, como

dever do Estado é ofertadas em instituições próprias creches em jornada integral, por

meio de praticas pedagógicas cotidianas.

Essas práticas devem ser intencionalmente planejadas, sistematizadas e avaliadas

em um projeto político-pedagógico (proposta curricular), que deve ser elaborado com

a participação da comunidade e desenvolvido por professores habilitados. A educa-

ção infantil ocorre em espaços institucionais, coletivos, não domésticos, públicos, ca-

racterizados como estabelecimentos educacionais e submetidos a múltiplos mecanis-

mos de acompanhamento e controle social.

9.5 Avaliação Rede 

Intencionalmente planejadas e permanentemente avaliadas, as práticas que estrutu-

ram o cotidiano das instituições de Educação Infantil devem considerar a integralida-

de e indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, lingüística,

ética, estética e sociocultural das crianças, apontarem as experiências de aprendiza-

gem que se espera. Os relatórios possibilitam a análise aprofundada das informa-

ções de desempenho escolar e contribuem para o planejamento de ações de inter-

venção pedagógicas mais eficientes e eficazes. A intenção é fortalecer os planos de

gestão, os projetos pedagógicos das escolas e as políticas públicas educacionais re-

alizadas pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. Na Educação Infantil  a

avaliação se dá principalmente pela observação sistemática, registro em caderno de

campo, relatórios e reflexão, portfólios (exposição das produções das crianças), auto-

avaliação para as crianças maiores (importantíssima para tomada de consciência da

criança do seu momento de aprendizado e desenvolvimento), entre outros. As insti-

tuições de Educação Infantil devem assegurar a educação em sua integralidade, en-

tendendo  o  cuidado  como  algo  indissociável  ao  processo  educativo.
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Conhecer as culturas plurais que constituem o espaço da creche, a riqueza das con-

tribuições familiares e da comunidade, suas crenças e manifestações, e fortalecer

formas de atendimento articuladas aos saberes e às especificidades étnicas, lingüís-

ticas, culturais e religiosas de cada comunidade. Executar a proposta curricular com

atenção cuidadosa e exigente às possíveis formas de violação da dignidade da crian-

ça, e atender ao direito da criança na sua integralidade por meio do cumprimento do

dever do Estado com a garantia de uma experiência educativa com qualidade a to-

das as crianças na Educação Infantil.

9.6 Avaliação das aprendizagens

A avaliação para as aprendizagens é aquela desenvolvida pelo professor junto

aos seus estudantes; em movimento, em um processo contínuo gerador de ação que

busca construir aprendizagens para todos os estudantes. Esse não se esgota em pe-

ríodos fixos, como por exemplo, ao final de um bimestre, trimestre ou mesmo ao final

da execução de projetos. A avaliação formativa é a avaliação para as aprendizagens,

ela inicia, perpassa e finaliza o processo. É preciso que sejam registradas as infor-

mações do que o estudante aprendeu e do que ainda não aprendeu (em cada com-

ponente curricular) para que a instituição/o professor planeje suas estratégias, garan-

tindo a progressão continuada. Nesse sentido, os registros devem orientar a prática

do ensino: planejar, realizar, documentar, analisar e replanejar. Além da utilização dos

registros oficiais, como diários e atas de conselho de classe, por exemplo, outros ti -

pos de registro podem ser acordados pelo corpo docente e utilizados para facilitar a

avaliação e o planejamento. Elaborar pequenas anotações de observações feitas du-

rante as aulas possibilita ao professor questionar sobre o que aconteceu em sala de

aula, identificar as conquistas da turma e os conteúdos que ainda precisam ser bem

trabalhados.

A avaliação da aprendizagem se sustenta no paradigma positivo e, portanto, dis-

tancia-se do avaliado, buscando certa “neutralidade”. A avaliação formativa na Edu-

cação Infantil será sempre a da observação do desempenho e do crescimento da cri-

ança em relação a ela mesma e jamais da sua comparação com os pares. A creche

procura assim, garantir a parceria família/escola e viabiliza o atendimento individuali-

zado, respeitar as diferenças individuais, promover ambiente participativo e prazero-

so, como também, momentos formativos e lúdicos. Diante da parceria família / esco-
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la, a Instituição maximiza suas ações: Com relação à escola, promovendo ações jun-

to à comunidade; Com relação à família, garantindo a parceria da família com a esco-

la; Com relação ao professor, favorecendo clima de amizade, confiança, solidarieda-

de e de aprendizagem;  Com relação à criança, devolvendo suas habilidades cogniti -

vas, sociais, emocionais;  Com relação à metodologia, buscando um olhar no escuta

sensível enfoque das vivencias e, aprendizagem e conhecimentos baseado no edu-

car e cuidar, brincar e interagir.

9.7 Avaliação de Acompanhamento das Aprendizagens

No processo avaliativo nossas atenções devem estar voltadas para o desenvol-

vimento e a aprendizagem para os avanços. Nosso assunto na avaliação deve ser in-

telectual e não comportamental, nesse sentido o professor deve conhecer a trajetória

da criança. Portanto, a avaliação enquanto mediação insere-se como um instrumento

de reflexão que auxilie o professor a tomar consciência das mudanças, a operar em

sua ação. É preciso insistir que a natureza de um relatório de avaliação não é o de

apontar o que a criança é ou não é capaz de fazer. Os relatórios devem apontar os

caminhos percorridos pelas crianças na construção do conhecimento e como o pro-

fessor pode contribuir nessa construção.

 Neste CEPI o processo de avaliação será realizado, tomando como referência os

objetivos estabelecidos, sem objetivo de promoção, classificação garantindo: a ob-

servação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças

no cotidiano; a utilização de múltiplos registros realizados para adultos e crianças (re-

latórios, fotografias, desenhos, etc.); a continuidade dos processos de aprendizagens

para meio de criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transi-

ção vividos pela criança (transição casa/Instituição de Educação Infantil, transições

no interior da instituição, creche ,documentação específica que permita as famílias

conhecer o trabalho da instituição, junto às crianças e os processos de desenvolvi -

mento e aprendizagem da criança na Educação Infantil; não retenção da criança. A

avaliação representa um exercício de observação direta do desenvolvimento da cri -

ança na aquisição de habilidades no uso das diversas linguagens e na integração

com o grupo social.
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A ação pedagógica visa à promoção dos processos de ensino e de aprendizagem.

Assim, considera as interações entre os sujeitos; a realidade na qual sua unidade

está  inserida;

os conhecimentos prévios das crianças; as relações afetivas na interação professor-

criança, criança-criança, criança-adulta; as mediações intencionais. Nessa concep-

ção a criança é considerada na sua totalidade de aspectos e potencialidades, como

um ser: biológico, cognitivo e social.

10-  ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA

As práticas pedagógicas as quais compõem a proposta curricular da educação

infantil devem ter como eixos norteadores as interações e as brincadeiras. Neste

sentido, a SEEDF agrega o eixo integrador do currículo da Educação Infantil a junção

de elementos basilares do trabalho educativo com os bebês e crianças pequenas:

educar e cuidar, brincar e interagir.
A organização curricular do CEPI Beija-flor atende ao currículo em movimento

da SEEDF, é  adotado os temas transversais (Educação para a diversidade,

cidadania e educação em e para os direitos humanos, Educação para a

Sustentabilidade),  pois, tais eixos possibilitam o acesso do (a) estudante aos

diferentes referenciais de leitura do  mundo, com vivências diversificadas e a

construção/reconstrução de saberes específicos de cada ciclo/etapa/modalidade da

educação básica. Os conteúdos passam a ser organizados em torno de uma

determinada ideia ou eixo que indicam referencias para o trabalho pedagógico a ser

desenvolvido por professores (as) e estudantes, de forma interdisciplinar, integrada e

contextualizada englobando os eixos integradores: Cuidar, e educar. Dos direitos de

aprendizagem e desenvolvimento,  emergem os  cinco campos  de  experiências,  a

saber:  O eu, o outro e o nós; Corpo gestos e movimentos; Traços sons, cores e

formas;  Escuta,  fala,  pensamento  e  imaginação;  Espaços,  tempos,  quantidades,

relações e transformações. 
 De acordo com os a BNCC, os campos de experiências “constituem se um

arranjo  curricular  que  acolhe  as  situações  e  as  experiências  concretas  da  vida

cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando – os conhecimentos que fazem

fazem parte do patrimônio cultural ” (BRASIL,2017, p. 38). 
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Os quadros seguintes referem-se à divisão dos objetivos de aprendizagem

sendo que os projetos e programas são planejados e executados simultaneamente

em ambos.
Segue abaixo a Proposta Curricular:

41



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO RECANTO DAS EMAS 
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFANCIA BEIJA FLOR 

36

DIVISÃO DOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO POR BIMESTRE:

 
9.1 Alinhamento com o currículo da etapa – BEBÊS
9.1.1 Educação Infantil
9.1.1.1 EIXOS TRANSVERSAIS: Educação para a Diversidade/ Cidadania em e Educação para os Direitos Humanos/ Educação
para a Sustentabilidade
9.1.1.1 EIXOS INTEGRADORES: Educar, Cuidar, Brincar ,e Interagir
9.1.1.2 CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: O eu, o outro e o nós, Corpo, Gestos e Movimentos, Traços, Sons Cores e Formas,
Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação, Espaços, Tempos,  Quantidades, Relações e Transformações.
                                                                                              1º BIMESTRE

               O EU, O OUTRO E O NÓS

 Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras.

 Perceber e experimentar as possibilidades do próprio corpo, de movimentos e expres-

sões.

 Perceber o ambiente de educação coletiva como um local afetivo e protetor, que lhes

transmite segurança e acolhimento.

 Observar sua imagem no espelho e em diferentes fotografias.

 Passear pelas imediações da instituição de Educação Infantil.

.
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CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS

 Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras interações em ambientes aco-

lhedores e desafiantes.

 Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais.

 Conquistar a posição de levantar, percebendo os movimentos dos pés e pernas para an-

dar e das mãos e braços para apoio.

 Perceber as conquistas corporais e dos colegas.

 Manusear objetos com uma ou ambas as mãos, para perceber o seu aspecto físico.

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS  Manusear objetos e brinquedos coloridos

 Escutar  diferentes  fontes  sonoras:  corpo  (balbucios,  vocalizações,

onomatopeias e palmas).

 Ouvir histórias sonorizadas.

 Vivenciar sensações por meio da escuta de histórias sonorizadas.

 Observar figuras humanas, de animais e de objetos, atribuindo-lhes nomes.

 Observar dramatizações de histórias, apresentações e jogos teatrais.
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ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO

 Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes das pessoas com

quem convive.

 Vivenciar diferentes formas de expressão para comunicar( sorriso, choro, beijo, balanço

da cabeça negativa ou afirmativa etc.).

 Vivenciar o contato com diferentes livros.

 Acompanhar leituras por meio de ilustrações.

 Vivenciar diferentes posições espaciais e corporais: (sentado, deitado de bruços)

 Explorar diferentes materiais que riscam (giz de cera, tinta guache, cola colorida, carvão),

percebendo como elementos culturais (processo do grafismo).

ESPAÇO, TEMPOS, 
QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES.

 Manipular e experimentar o espaço por meio de experiência de deslocamento

de si e dos objetos.

 Manipular  materiais  diversos  e  variados  para  comparar  as  diferenças  e

semelhanças entre eles.

 Participar  de  atividades  de  contagem  oral  em  situações  diversas  (canções,

histórias e brincadeiras).

 Explorar o espaço na Instituição de Educação Infantil.

 Experimentar alimentos diversos a fim de constituir uma relação saudável com a

alimentação. 
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 Observar elementos da natureza: sol, ar, água e solo.

2º BIMESTRE

O EU, O OUTRO E O NÓS  Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e nas

interações das quais participa. 
 Perceber seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimen-

tação, higiene, brincadeira e descanso. 
 Perceber e experimentar as possibilidades do próprio corpo, de movimentos

e expressões. 
  Experimentar novos alimentos, líquidos, pastosos e sólidos, com ênfase

nos sabores, cheiros e cores. 
 Perceber a necessidade de cuidar dos objetos de uso pessoal e coletivo, as-

sim como dos ambientes.
  Observar sua imagem no espelho e em diferentes fotografias. 
 Perceber que existem diferentes formas de se comunicar com as demais

pessoas do convívio social. 
 Participar de festejos e datas comemorativas, explorando a história, as tradi-

ções e os motivos pelos quais são comemorados.
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CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS  Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessida-

des e desejos. 
 Imitar gestos e movimentos de outras crianças, de adultos e de animais. 
 Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar. 
 Conquistar a posição de levantar, percebendo os movimentos dos pés e pernas

para andar e das mãos e braços como apoio. 
 Vivenciar brincadeiras da cultura infantil, de acordo com as regras estabelecidas

(brincar de esconder o rosto com as mãos, jogar o objeto para que seja buscado

etc.). 
 Observar as diversas expressões corporais, possibilitando a familiarização com a

imagem de seu próprio corpo refletida no espelho. 
 Perceber as partes do corpo de modo a desenvolver consciência de suas potencia-

lidades (força, velocidade, resistência, agilidade, equilíbrio e flexibilidade). 
 Perceber as conquistas corporais e dos colegas

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS  Contato com a produção artística de outras crianças. 
 Manusear materiais diversos (papel, papelão, embalagens, objetos, dentre ou-

tros) em diferentes planos, texturas e espaços. 
 Manusear objetos e brinquedos coloridos. 
 Manusear materiais naturais de cores diferentes (legumes, terra, areia, café, 

dentre outros). 
 Escutar diferentes fontes sonoras: o corpo (balbucios, vocalizações, o nomato-
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peias e palmas); a natureza (sons da chuva, do vento, de animais, das folhas 

secas, pedras, dentre outros); os objetos cotidianos e materiais reutilizáveis 

(caixas de papelão, potes de plástico, panelas, colher de pau, madeira, garra-

fas, tampinhas, dentre outros).
 Explorar sons produzidos com objetos do cotidiano e materiais reutilizáveis. 
 Ouvir histórias sonorizadas.
 Vivenciar sensações por meio da escuta de histórias sonorizadas

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO

 Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes das pes-

soas com quem convive.
 Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e apresentação de músicas. 
 Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, a pedido do

adulto-leitor. 
 Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histó-

rias e ao cantar. 
 Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes porta-

dores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.). 
 Vivenciar diferentes formas de expressão para se comunicar (sorriso, choro,

beijo, balanço da cabeça negativa ou afirmativa etc.) 
 Observar imagens e gestos que representam ideias.
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 Imitar sons e palavras ouvidas
 Perceber que o som produzido por seu corpo é uma maneira de comunicação,

iniciando a emissão de vocalizações. 
 Escutar e tentar imitar as palavras que são pronunciadas.

ESPAÇO, TEMPOS, QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E TRANFORMAÇÕES.

 Explorar e descobrir as propriedades de objetos (odor, cor, textura, temperatu-

ra, tamanho).
 Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e 

fazendo descobertas.
  Manipular e experimentar o espaço por meio de experiências de deslocamento

de si e dos objetos. 
 Participar de atividades de contagem oral em situações diversas (canções, his-

tórias, brincadeiras
 Observar atividades de seriação com brinquedos de tamanhos diferentes. 
 Deslocar-se no espaço, atendendo a direcionamentos: perto/longe, para 

frente/para trás, do lado da cadeira, embaixo da mesa, em cima da almofada 

etc. 
 Utilizar linguagem corporal para comunicar ideias matemáticas.
  Explorar os espaços da instituição de Educação Infantil
 Observar objetos e materiais utilizados em diferentes atividades no dia a dia.
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3º BIMESTRE
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: 
O EU, O OUTRO E O NÓS  Experimentar novos alimentos, líquidos, pastosos e sólidos, com ênfase nos sa-

bores, cheiros e cores. 
 Perceber o ambiente de educação coletiva como um local afetivo e protetor, 

que lhe transmite segurança e acolhimento.
  Observar sua imagem no espelho e em diferentes fotografias. 
 Vivenciar ações de cuidado consigo e com os outros. 
 Passear pelas imediações da instituição de Educação Infantil

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS  Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar. 
 Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas 

possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos. 
 Conquistar a posição de levantar, percebendo os movimentos dos pés e pernas

para andar e das mãos e braços como apoio.
  Vivenciar brincadeiras da cultura infantil, de acordo com as regras estabeleci-

das (brincar de esconder o rosto com as mãos, jogar o objeto para que seja 

buscado etc.). 
 Observar as diversas expressões corporais, possibilitando a familiarização com 

a imagem de seu próprio corpo refletida no espelho.
 Perceber gestos, movimentos e ritmos corporais relacionados às necessidades,

intenções e ambientes, para desenvolver a independência. 
 Vivenciar situações que exercitem os músculos da face por meio de brincadei-
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ras, jogos e ginásticas (fazer caretas diversas; assoprar apitos, línguas de so-

gra, penas, chama de vela, balão de ar; mastigação; imitar os sons produzidos 

pelos animais; fazer bolhas de sabão; jogar beijos etc.)

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS

 Manusear objetos e brinquedos coloridos.  
 Manusear texturas ásperas, macias, enrugadas, lisas, de diversos materiais. 
 Imitar sonorizações vocais livremente e ao ouvir cantigas.
  Expressar-se vocalizando balbucios, primeiras palavras e sons vocais diver-

sos. 
 Escutar cantigas e canções marcadas com palmas, sua pulsação rítmica – tem-

po forte da música e da palavra. 
 Manipular objetos do cotidiano e materiais reaproveitáveis produzindo sons li-

vremente. 
 Ouvir músicas cantadas intercaladas de canto e momentos de silêncio. 
 Ouvir músicas cantadas com variações da intensidade do som (forte/fraco) e 

perceber a intensidade por meio da vibração, tateando caixas de som durante a

execução de músicas. 
 Participar de atividades com músicas usadas como fundo para realização de 

trabalho corporal livre. 
 Manusear algodão, esponjas, brinquedos, dentre outros materiais, para sentir 

as diferentes texturas. 
 Observar imagens por meio de fotografias, pinturas e objetos.
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ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO
 Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e apresentação de músicas.
  Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler his-

tórias e ao cantar.
  Vivenciar momentos de conversa com crianças da mesma idade, de idades di-

ferentes e com adultos.
 Observar a exposição de ideias e fatos com a orientação de adultos e utilização

de recursos, como ilustrações, objetos etc.
  Perceber a diferença ao ser chamado pelo próprio nome em relação ao nome

dos colegas. 
 Vivenciar diferentes posições espaciais e corporais (sentado, em pé, deitado de

bruços, entre outras) para desenhar.
 Perceber que possui um nome, entendendo sua utilidade como elemento de

identificação pessoal. 
 Explorar diferentes materiais que riscam (giz de cera, tinta guache, cola colori -

da, carvão), percebendo como elementos culturais (processo do grafismo). 
 Ouvir e perceber o ritmo e a entonação por meio de leitura de textos realizada

pelo adulto para melhor compreensão dos sentidos. 
 Perceber que existem diferentes formas de se comunicar (fala oral, gestual mo-

vimentos e expressões corporais).

ESPAÇO, TEMPOS, QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E TRANFORMAÇÕES
 Participar de atividades de contagem oral em situações diversas (canções, his-

tórias, brincadeiras).
  Perceber objetos e situações que comportem comparações entre os atributos 
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grande/pequeno, cheio/vazio, dentro/fora, igual/diferente, aberto/fechado, em 

cima/embaixo. 
 Deslocar-se no espaço, atendendo a direcionamentos: perto/longe, para 

frente/para trás, do lado da cadeira, embaixo da mesa, em cima da almofada 

etc. 
 Explorar os espaços da instituição de Educação Infantil.
 Ampliar o conhecimento do mundo, por meio da observação, exploração e inte-

ração com objetos, materiais e pessoas do seu convívio. 
 Perceber que cada ser ocupa seu espaço e tem um papel a desempenhar no 

ecossistema. 
 Perceber cuidados básicos com os animais e plantas. 
 Participar do cultivo (regar) de horta, observando o crescimento das hortaliças. 
 Experimentar alimentos diversos a fim de constituir uma relação saudável com 

a alimentação.
4° BIMESTRE

O EU, O OUTRO E O NÓS  Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com a orientação de um adulto. 
 Perceber e experimentar as possibilidades do próprio corpo, de movimentos e ex-

pressões. 
 Participar de atividades que envolvam histórias, brincadeiras, jogos e canções que 

digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outros grupos. 
 Participar de festejos e datas comemorativas, explorando a história, as tradições e 

os motivos pelos quais são comemorados. 
 Interagir com crianças de diferentes faixas etárias e com adultos ao experimentar 

espaços, objetos e brinquedos. 
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 Perceber a importância da higiene após atividades que envolvam tinta, areia, terra,
bem como antes e após as refeições, desenvolvendo atitudes de saúde e bem-
estar individual e coletivo. 

  Participar de atividades que envolvam histórias, brincadeiras, jogos e canções que
digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outros grupos. 

  Participar de festejos e datas comemorativas, explorando a história, as tradições e
os motivos pelos quais são comemorados.

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS  Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas
possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos. 

 Perceber gestos, movimentos e ritmos corporais relacionados às necessidades,
intenções e ambientes, para desenvolver a independência. 

 Vivenciar diversas manifestações culturais, como brincadeiras, brincadeiras de
roda, jogos, danças, festejos e canções tradicionais (pipa, cantigas de roda,
pega-pega, cabra-cega, barra-manteiga, corda, pião, ciranda, esconde-escon-
de, elástico, bambolê etc.) e demais manifestações que digam respeito às tradi-
ções culturais de sua comunidade e de outras. 

 Vivenciar os processos simbólicos, por meio da dramatização de histórias, mú-
sicas, entre outros, tendo o corpo como protagonista. 

 Experimentar situações que envolvam coordenação motora global, por meio de
brincadeiras e atividades de espaços estruturados, com diferentes objetos de
formas e cores variadas, bastões, cones, brinquedos etc

 Conhecer e vivenciar as diferentes manifestações culturais que envolvam a co-
munidade da qual fazem parte. 

 Experimentar as brincadeiras por meio de ações corporais (bater palmas, bater
os pés, fazer barulhos com os lábios...).
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 Iniciar o processo de segurar os utensílios da prática alimentar com autonomia
e orientação do adulto.

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS  Manusear materiais diversos (papel, papelão, embalagens, objetos, dentre ou-
tros) em diferentes planos, texturas e espaços. 

 Manusear texturas ásperas, macias, enrugadas, lisas, de diversos materiais. 
 Vivenciar sensações por meio da escuta de histórias sonorizadas. 
 Escutar cantigas e canções marcadas com palmas, sua pulsação rítmica – tem-

po forte da música e da palavra.
 Experiência livremente o contato com materiais diversos (gizão de cera; papéis

de tamanhos, cores, texturas e formatos variados; tintas variadas; materiais de
pintura; esponjas; entre outros). 

 Observar imagens por meio de fotografias, pinturas e objetos.
  Vivenciar situações de plateia por meio de apresentações teatrais.  

ESCUTA,  FALA,  PENSAMENTO  E
IMAGINAÇÃO

 Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustra-
ções e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o livro e de 
virar as páginas). 

 Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler his-
tórias e ao cantar.

  Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (po-
emas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc.) 

 Observar a exposição de ideias e fatos com a orientação de adultos e utilização
de recursos, como ilustrações, objetos etc

 Experimentar tentativas espontâneas de representar, por meio do grafismo (de-
senho), as histórias ouvidas.
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 Experimentar tentativas espontâneas de representar, por meio do grafismo (de-
senho), as histórias ouvidas.

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES,
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES

 Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e 
fazendo descobertas. 

 Perceber quantidades distintas em relação aos brinquedos, livros, entre outros 
materiais. 

 Deslocar-se no espaço, atendendo a direcionamentos: perto/longe, para 
frente/para trás, do lado da cadeira, embaixo da mesa, em cima da almofada 
etc.

  Observar a existência de espaços sociais públicos e espaços privados. 
 Perceber que cada ser ocupa seu espaço e tem um papel a desempenhar no 

ecossistema. 
 Ouvir histórias sobre Brasília e sobre o Cerrado. 
 Observar a vegetação nativa e as construções na cidade ou no campo

9.1 Alinhamento com o currículo da etapa – CRIANÇAS BEM PEQUENAS
9.1.1 Educação Infantil
9.1.1.1 EIXOS TRANSVERSAIS: Educação para a Diversidade/ Cidadania em e Educação para os Direitos Humanos/ Educação

para a Sustentabilidade
9.1.1.1 EIXOS INTEGRADORES: Educar, Cuidar, Brincar ,e Interagir
9.1.1.2 CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: O eu, o outro e o nós, Corpo, Gestos e Movimentos, Traços, Sons Cores e Formas,
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Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação, Espaços, Tempos,  Quantidades, Relações e Transformações.
                                                                                              1º BIMESTRE

               O EU, O OUTRO E O NÓS

 Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças de dife-

rentes faixas etárias e com adultos.
 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar di-

ficuldades e desafios.
 Compartilhar os objetos e os espaços com crianças de diferentes faixas etárias e 

com adultos e negociar sua participação em brincadeiras.
 Comunicar-se com seus pares e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se

compreender.
 Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes (altura, etnia, prefe-

rências, local de moradia), respeitando e valorizando a diversidade.
 Conhecer, utilizar e negociar regras básicas de convívio social nas interações, nas 

brincadeiras e no uso de espaços diversos.
 Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações 

com crianças e adultos, com a orientação de um adulto.
 Identificar, nomear e distinguir os membros de sua família, reconhecendo que há di-

ferentes configurações familiares.
 Reconhecer sua sexualidade, percebendo que existem diferenças físicas e compor-

tamentais entre as pessoas, e iniciar a formação de sua imagem corporal
 Desenvolver hábitos de higiene: pedir para ir ao banheiro, lavar as mãos, limpar o 
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nariz, escovar os dentes, percebendo-os como necessidades para seu bem-estar. 
     Estabelecer o controle progressivo de suas necessidades fisiológicas e realizar, 

de modo independente, atividades de alimentação e higienização.                         

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS

 Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si, nos jogos e

brincadeiras.
 Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como: em frente, atrás,

no alto, embaixo, dentro, fora, entre outros, ao se envolver em brincadeiras e dife-

rentes atividades.
 Experimentar formas de deslocamentos no espaço (pular, saltar...),  combinando

movimentos e seguindo orientações.
 Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo.
 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, desenvolvendo controle

para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.
 Movimentar o corpo de diversas maneiras em espaços amplos e de circulação li-

vre.
 Participar de brincadeiras da cultura infantil, de acordo com as regras estabeleci-

das (brincar de pega-pega, correndo pelos espaços na tentativa de fugir e não ser

alcançado, entre outras).
 Observar e nomear as diversas expressões corporais, possibilitando a familiariza-
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ção com a imagem de seu próprio corpo refletida no espelho.
 Participar e criar situações que envolvam movimentos com outras crianças e com

adultos
 Participar, de forma individual e coletiva, em brincadeiras livres e dirigidas, jogos,

danças, ginásticas etc.
 Participar e ampliar os movimentos pela utilização de diferentes modalidades de

dança
 Expressar sensações e ritmos por meio de movimentos corporais associados a di-

ferentes sons.
 Reconhecer e fazer uso de gestos, movimentos e ritmos corporais para comunicar

suas necessidades, intenções, de modo a desenvolver a independência
 Conhecer e participar de danças folclóricas (quadrilhas, brincadeiras de roda, brin-

cadeiras cantadas etc
 Participar e reconhecer diversas manifestações culturais, como brincadeiras, brin-

cadeiras de roda, jogos, danças, festejos e canções tradicionais (pipa, cantigas de

roda, pega-pega, cabra-cega, barra-manteiga, corda, pião, ciranda, esconde es-

conde, elástico, bambolê etc.) e demais manifestações que digam respeito às tra-

dições culturais de sua comunidade e de outras.

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS  Desenhar e colorir utilizando materiais variados, tais como tinta, lápis de cor, giz 

de cera, entre outros.
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 Manusear e experimentar diferentes planos, texturas e espaços de materiais di-

versos (jornais, papel, papelão, embalagens, objetos, dentre outros).
 Conhecer as cores primárias e secundárias.
 Conhecer tintas alternativas feitas a partir de materiais naturais.
 Participar ativamente de histórias sonorizadas, utilizando diversas fontes sonoras.
 Expressar-se musicalmente de modo livre e direcionado por meio do canto, em 

variados momentos do cotidiano.
 Confeccionar instrumentos e objetos sonoros com materiais reaproveitáveis, ex-

plorando suas sonoridades (chocalhos com vasilhames e grãos, clavas com peda-

ços de cabo de vassoura, tambores com potes e caixas diversos, dentre outros).
 Cantar músicas explorando a intensidade do som (forte/fraco) e perceber a inten-

sidade por meio da vibração, tateando caixas de som durante a execução de mú-

sicas.
 Expressar graficamente diversos sons, utilizando registro espontâneo por meio de 

grafismo, colagem, pintura, dentre outros.

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO

 Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, dife-

renciando escrita de ilustrações, com orientação do adulto-leitor, a direção da lei-

tura (de cima para baixo, da esquerda para a direita).
 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando ce-

nários, personagens e principais acontecimentos.
 Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças tea-
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trais assistidos etc.
 Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.
 Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos so-

ciais.
 Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com

diferentes  gêneros  textuais  (parlendas,  poesia,  telefonemas,  histórias,  tirinhas,

cartazes, cardápios, notícias etc.).
 Manusear, de diversas maneiras diferentes, instrumentos e suportes para dese-

nhar, pintar, rabiscar e traçar escrita espontânea, desenvolvendo seu aspecto sen-

sorial-tátil.
 Perceber e utilizar diferentes formas de expressão para se comunicar (sorriso,

choro, beijo, balanço da cabeça negativa ou afirmativa etc.).
 Perceber as imagens e gestos que representam idéias a fim de relacioná-los à

sua vivência.
 Reconhecer e imitar diferentes sons e palavras ouvidas.
 Escutar e tentar pronunciar as palavras.
 Interagir, por meio da oralidade, com seus pares de diferentes idades e com os

adultos.
 Exercitar a capacidade de lembrar e executar ações em passos sequenciais, se-

guindo instruções verbais.
 Expressar oralmente desejos, experiências, necessidades e opiniões.
 Reconhecer as características de objetos, personagens, cenas de histórias e situ-

ações cotidianas.

60



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO RECANTO DAS EMAS 
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFANCIA BEIJA FLOR 

 Desenvolver a auto expressão nas brincadeiras de faz de conta, lançando mão da

imaginação e memória.

ESPAÇO, TEMPOS, 
QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES.

 Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz 

solar, vento, chuva etc.).
 Identificar situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição 

e fora dela.
 Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, 

amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).
 Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos.
 Acompanhar o registro de números: quantidade de crianças (presentes e ausen-

tes) e a quantidade de objetos da mesma natureza (bonecas, bolas etc.).
 Identificar e nomear cores nos ambientes, na natureza, em brinquedos e objetos.

2º BIMESTRE

O EU, O OUTRO E O NÓS  Realizar pequenas tarefas do cotidiano que envolva atitudes de manuten-

ção, preservação e cuidados com os pertences pessoais e coletivos.
 Reconhecer a importância da troca e da partilha dos brinquedos e outros 
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materiais disponibilizados no grupo.
 Perceber sua imagem no espelho e em diferentes fotografias.
 Desenvolver, gradativamente, a capacidade de fazer escolhas, identificando 

situações de risco nos diferentes espaços e reagindo com atitude de cuida-

do.
 Identificar e utilizar diferentes possibilidades de comunicação com as pesso-

as do convívio social, respeitando as regras sociais.
 Conhecer as histórias e culturas africana, indígena e europeia como originá-

rias da cultura brasileira, valorizando suas peculiaridades.
 Experimentar sabores, sons, ritmos, hábitos e histórias das comunidades 

brasileiras (zonas rural e urbana, povos indígenas).

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS

 Participar, de forma individual e coletiva, em brincadeiras livres e dirigidas,

jogos, danças, ginásticas etc
 Reconhecer e fazer uso de gestos, movimentos e ritmos corporais para co-

municar suas necessidades, intenções, de modo a desenvolver a indepen-

dência.
 Conhecer  e  participar  de  danças  folclóricas  (quadrilhas,  brincadeiras  de

roda, brincadeiras cantadas etc.).
 Participar e compartilhar situações que exercitem os músculos da face por
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meio de brincadeiras, jogos e ginásticas (fazer caretas diversas; assoprar

apitos, línguas de sogra, penas, chama de vela, balão de ar; mastigação;

imitar os sons produzidos pelos animais; fazer bolhas de sabão; jogar beijos

etc.).
 Ampliar os movimentos por meio do arrastar e rolar em diferentes espaços,

passando sobre obstáculos, por baixo de mesas e cadeiras e outros objetos,

em caminhos marcados no chão.
 Vivenciar situações que ampliem a coordenação visomotora.
 Participar de situações que envolvam coordenação motora global, por meio

de brincadeiras, jogos, danças, ginásticas (atividades exploratórias de espa-

ços estruturados com diferentes implementos – cordas, arcos, bastões, co-

nes, brinquedos...)
 Participar de brincadeiras com objetos de diferentes tamanhos, formas, tex-

turas e pesos (pneus, latas, caixas de papelão, copos plásticos, bastões de

madeira, bolas de meia, sacos de estopa, pedaços de espuma, isopor, EVA

etc.).
 Reconhecer as brincadeiras, jogos, gestos, regras e outras formas de brin-

car
 Realizar atividades de locomoção (andar, correr, saltar, trotar etc.), de varia-

das formas (rápido, devagar, câmera lenta).
 Realizar passeios a pé, na própria instituição e/ou nas proximidades, segui-

das de conversas sobre tudo que foi observado e sobre todas as ações e re-
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ações do corpo durante o trajeto.
 Ampliar gradativamente as habilidades locomotoras de caminhar, correr, sal-

tar, saltitar, pular, escorregar, rolar etc., visando à orientação espacial e à la-

teralidade, por meio de brincadeiras, jogos, ginásticas, danças etc.

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS  Explorar e manipular materiais tridimensionais com diversas superfícies, pla-

nos, formas, volumes e objetos (areia molhada, argila, massa de modelar) para

sentir as diferentes texturas e perceber suas formas.
 Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, modelagens,

recortes, manipulação de papéis utilizando diversos materiais (lápis; gizão de

cera; papéis de tamanhos, cores, texturas e formatos variados; colas líquidas e

em bastão; tintas variadas, de pintura a dedo, com pincéis grandes; entre ou-

tros).
 Observar diversas imagens/cenas/obras por meio de fotografias, pinturas, obje-

tos, esculturas, cenas cotidianas, gravuras e obras de artistas.
 Criar livremente figuras humanas, de animais e de objetos por meio de dese-

nhos, pinturas, colagens e modelagens.
 Participar  de  jogos  teatrais  com  sombras,  pantomima,  fantoches,  bonecos,

máscaras, entre outras possibilidades. 
  Experimentar e vivenciar movimentos corporais por meio de vários tipos de

sons e músicas de diversos estilos culturais.
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ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO

 Reconhecer o próprio desenho e o desenho dos colegas.

 Reconhecer o próprio nome e o nome dos colegas.

 Participar em situações individuais e coletivas de leitura, como forma de 

vivência estética.

 Vivenciar e respeitar brincadeiras de diferentes culturas.

 Participar de leituras por meio de gravuras, imagens etc.

 Identificar e utilizar diferentes possibilidades de comunicação com os outros 

(fala oral, gestual, escrita, movimentos e expressões corporais, por meio de 
instrumentos – meios de comunicação).

 Representar, por meio do grafismo (desenho), as histórias ouvidas.

 Perceber e imitar o ritmo e a entonação da leitura de textos (palavras e frases) 

realizada pelo adulto para melhor compreensão dos sentidos.

ESPAÇO, TEMPOS, QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E TRANFORMAÇÕES.

 Reconhecer a ordem numérica e a relação entre o número (falado e escrito) e a
quantidade que ele representa.

 Observar e participar de ações que envolvam separação de materiais reciclá-
veis e reutilizáveis.

 Identificar os materiais utilizados na higiene corporal, a fim de utilizá-los gradati-
vamente, com autonomia.
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 Observar os elementos da natureza, tais como água, luz, solo, ar, identificando-
os, nomeando-os e relacionando-os aos seres vivos.

 Identificar os seres vivos a partir da observação de suas características físicas, 
tipo de alimentação, habitat, modos de locomoção e sua relação com o ambien-
te e outros seres vivos.

 Conhecer os ciclos de vida de plantas, animais e seres humanos.
 Participar do plantio e cultivo de horta ou jardim, desenvolvendo hábitos de cui-

dado e responsabilização com o meio ambiente.
 Identificar ações humanas que contribuem para a preservação ou degradação 

do meio ambiente.
 Reconhecer diversos tipos e origens de alimentos, compreendendo a importân-

cia de uma alimentação saudável.

3º BIMESTRE
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: 
O EU, O OUTRO E O NÓS  Identificar diferentes profissões existentes na sociedade, incluindo o trabalho no

campo, e reconhecer sua importância na coletividade.

 Identificar os meios de transporte e alguns sinais de trânsito, bem como ações 

de segurança (uso da cadeirinha, cinto de segurança, faixa de pedestre).

 Conhecer as histórias e culturas africana, indígena e europeia como originárias 

da cultura brasileira, valorizando suas peculiaridades.

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS  Reconhecer o repertório de jogos, brincadeiras, brinquedos, festejos, histórias e 
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modos de vida das crianças, característicos de diferentes culturas e da tradição 

cultural de sua comunidade.

Utilizar diferentes estratégias motoras para separar objetos altos de baixos, curtos de 

compridos, finos de grossos, largos de estreitos, cheios de vazios etc.

Reconhecer as brincadeiras, jogos, gestos, regras e outras formas de brincar.

Perceber o equilíbrio do corpo ao andar e ao ficar parado, com e sem apoio de 

elementos e objetos do ambiente.

 Perceber a linguagem não verbal, fazendo uso da imitação, invenção e reinvenção 

dos elementos do mundo que a cerca por meio do corpo.Participar e reconhecer 

diversas manifestações culturais, como brincadeiras, brincadeiras de roda, jogos, 

danças, festejos e canções tradicionais (pipa, cantigas de roda, pega-pega, cabra-

cega, barra-manteiga, corda, pião, ciranda, esconde-esconde, elástico, bambolê etc.) 

e demais manifestações que digam respeito às tradições culturais de sua comunidade

e de outras.

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS  Explorar diferentes fontes sonoras: o corpo (voz/canto, estalos, passos, palmas,

onomatopeias, dentre outros); a natureza (sementes, madeira, folhas, cascas, 

pedras de diferentes formas e tamanhos, dentre outros); o objetos cotidianos e 

materiais reutilizáveis (caixas de papelão, embalagens plásticas, sacos de 

papel, potes de plástico, panelas, colher de pau, madeira, garrafas, vidros, 
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tampas, tampinhas, dentre outros).
 Perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos por meio da 

escuta e participação ativa de histórias sonorizadas.
 Escutar atentamente, em mídias, apresentações ou concertos, estilos e 

gêneros musicais (música folclórica, erudita, popular, dentre outros) do contexto

da criança, seja familiar, comunitário e/ou da instituição educacional.
 Expressar-se musicalmente de modo livre e direcionado por meio do canto, em 

variados momentos do cotidiano.
 Experimentar a pulsação rítmica – tempo forte da música e da palavra por meio

de escuta de cantigas, de jogos musicais corporais e brincadeiras cantadas, 

utilizando palmas e pés para marcação do tempo forte.
 Explorar sonoridades de instrumentos musicais convencionais, tais como: 

tambores, sinos, xilofones, teclados, coquinhos, triângulos, pauzinhos (clavas), 

brinquedos e objetos que emitam sons variados.

 Pesquisar e colecionar (com a família/responsáveis) imagens narrativas para 

confecção de álbuns de história de vida.
 Perceber a importância do nome, entendendo sua utilidade como elemento de 

identificação pessoal.

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E  Participar  de  situações  comunicativas,  compreendendo  a  existência  de
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IMAGINAÇÃO diferentes assuntos.

 Expressar oralmente desejos, experiências, necessidades e opiniões.

 Reconhecer as características de objetos, personagens, cenas de histórias e

situações cotidianas.

 Manusear rótulos e embalagens no cotidiano, a fim de perceber suas funções e

diferenças.

 Registrar  ideias  e  sentimentos  por  meio  do  desenho,  comunicando

experiências de lugares, pessoas e objetos.

 Identificar, de forma paulatina, o alfabeto, principalmente quando associado a

um nome familiar.

 Pesquisar e colecionar (com a família/responsáveis) imagens narrativas para

confecção de álbuns de história de vida.
 Perceber, de forma gradativa, a ideia de representação por meio da produção

de  rabiscos  e  garatujas  na  realização  de  tentativas  de  escritas  não

convencionais.  Perceber  a  importância  do  nome,  entendendo  sua  utilidade

como elemento de identificação pessoal.

69



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO RECANTO DAS EMAS 
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFANCIA BEIJA FLOR 

ESPAÇO,  TEMPOS,  QUANTIDADES,

RELAÇÕES E TRANFORMAÇÕES
 Realizar seriação de objetos, posicionando-os do menor para o maior, do mais

alto para o mais baixo, do mais largo para o menos largo e vice-versa.
 Compreender a função social do dinheiro, de forma lúdica, em situações de vi-

vência e manipulação (dinheiro de brinquedo) para a descoberta de que as cé-

dulas e moedas têm valores e que são utilizadas na aquisição de produtos e

serviços
 Comparar coleções de objetos, identificando relações de igualdade e diferença

(mais que, menos que, maior que, menor que, igual a).
 Identificar e marcar a passagem do tempo, destacando datas importantes e

eventos (aniversários, festas, passeios, estações do ano etc.) por meio de ca-

lendário e relógio.
 Realizar estimativas de medições: comprimento, volume, capacidade.
 Realizar experimentos de conservação de quantidade.
 Participar de experimentos, observações, pesquisas e outros procedimentos ci-

entíficos para ampliação dos conhecimentos e vocabulário.
 Diferenciar espaços sociais públicos e privados, conforme suas características

e utilidades.
 Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje,

amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).

4º BIMESTRE
O EU, O OUTRO E O NÓS  Perceber sua imagem no espelho e em diferentes fotografias.

 Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes (altura, etnia, 
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preferências, local de moradia), respeitando e valorizando a diversidade.

 Conhecer, utilizar e negociar regras básicas de convívio social nas interações, 

nas brincadeiras e no uso de espaços diversos.

 Reconhecer a importância da troca e da partilha dos brinquedos e outros 

materiais disponibilizados no grupo.   

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS  Observar e nomear as diversas expressões corporais, possibilitando a 

familiarização com a imagem de seu próprio corpo refletida no espelho.

 Reconhecer e fazer uso de gestos, movimentos e ritmos corporais para 

comunicar suas necessidades, intenções, de modo a desenvolver a 
independência.

 Participar e compartilhar situações que desafiem os limites e as potencialidades

corporais.

 Participar de brincadeiras de faz de conta, expressando diferentes papéis 

sociais por meio do próprio corpo

 Perceber o equilíbrio do corpo ao andar e ao ficar parado, com e sem apoio de 

elementos e objetos do ambiente.

 Participar de atividades de relaxamento pela escuta do próprio corpo, de 

músicas e sons da natureza.

 Segurar o prato e talher para alimentar-se com autonomia e realizar a prática 
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do autosservimento com a orientação do adulto.

T     TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS  Conhecer as cores primárias e secundárias.

 Desenhar e colorir utilizando materiais variados, tais como tinta, lápis de cor, giz

de cera, entre outros.

 Explorar diferentes fontes sonoras: o corpo (voz/canto, estalos, passos, palmas,

onomatopeias, dentre outros); a natureza (sementes, madeira, folhas, cascas, 
pedras de diferentes formas e tamanhos, dentre outros); o objetos cotidianos e 
materiais reutilizáveis (caixas de papelão, embalagens plásticas, sacos de 
papel, potes de plástico, panelas, colher de pau, madeira, garrafas, vidros, 
tampas, tampinhas, dentre outros).

 Expressar graficamente diversos sons, utilizando registro espontâneo por meio 

de grafismo, colagem, pintura, dentre outros.

 Explorar e manipular materiais tridimensionais com diversas superfícies, 

planos, formas, volumes e objetos (areia molhada, argila, massa de modelar) 
para sentir as diferentes texturas e perceber suas formas.

 Desenvolver os sentidos, a percepção e a imaginação por meio da apreciação 

artística.

 Experimentar intencionalmente a expressividade (triste, alegre, bravo) em 

brincadeiras teatrais.

 Imitar gestos, sons e movimentos corporais de outras crianças, adultos e 
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animais, em brincadeiras, contação de histórias e dramatizações.

 Vivenciar brincadeiras dançadas como as cirandas, rodas e outras 

possibilidades da cultura popular.

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E
IMAGINAÇÃO

 Manusear letras de diferentes cores e texturas, tamanhos e formatos.

 Imitar e compreender as regras sociais por meio da fala e da brincadeira.

 Conhecer e respeitar as regras sociais de diferentes povos.

 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos.

 Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato 

com diferentes gêneros textuais (parlendas, poesia, telefonemas, histórias, 
tirinhas, cartazes, cardápios, notícias etc.)

 Desenvolver a autoexpressão nas brincadeiras de faz de conta, lançando mão 

da imaginação e memória.

      ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES,
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES

 Explorar maquetes, mapas e globos.

 Reconhecer, por meio dos sentidos, as características dos elementos naturais,

dos  materiais  e  do  ambiente:  quente,  frio,  liso,  áspero,  grosso,  fino,  doce,
salgado, amargo, azedo, fortes e fracos etc
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 Observar as características de Brasília e do Cerrado.

 Classificar  objetos,  considerando  determinado  atributo  (tamanho,  peso,  cor,

forma etc.).

 Conhecer e nomear plantas e animais do Cerrado.Identificar e nomear cores

nos ambientes, na natureza, em brinquedos e objetos.

             1º BIMESTRE- 

9.1 Alinhamento com o currículo da etapa – Crianças Pequenas
9.1.1 Educação Infantil
9.1.1.1 EIXOS TRANSVERSAIS: Educação para a Diversidade/ Cidadania em e Educação para os Direitos Humanos/ Educação

para a Sustentabilidade
9.1.1.1 EIXOS INTEGRADORES: Educar, Cuidar, Brincar ,e Interagir
9.1.1.2 CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: O eu, o outro e o nós, Corpo, Gestos e Movimentos, Traços, Sons Cores e Formas,

Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação, Espaços, Tempos,  Quantidades, Relações e Transformações.

               O EU, O OUTRO E O NÓS

 Demonstrar  empatia  pelos  outros,  percebendo  que  as  pessoas  têm diferentes

sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 
 Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecen-

do suas conquistas e limitações. 
 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, atenção, limites e atitu-

des de participação e cooperação.
 Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos, por meio de

contatos diretos ou possibilitados pelas tecnologias da comunicação.
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 Demonstrar valorização das características de seu corpo (cor dos olhos, cabelos,

pele) e respeitar as características dos outros (crianças e adultos) com os quais

convive.
 Compreender que as regras são passíveis de questionamento, discussão e refor-

mulação entre os elementos do grupo.
 Reconhecer as mudanças ocorridas nas suas características desde o nascimento,

a fim de perceber as transformações.
 Vivenciar rotinas: organização dos tempos, espaços e materiais, de modo a cons-

tituir, gradualmente, sua autorregulação e autonomia.
 Reconhecer sua imagem no espelho e em diferentes fotografias.
 Identificar e elaborar regras e limites nas relações, desenvolvendo, progressiva-

mente, a capacidade de autorregulação.
 Identificar e utilizar diferentes possibilidades de comunicação com as pessoas do

convívio social, respeitando e negociando as regras sociais.

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS

 Investigar objetos com uma ou ambas as mãos, identificando suas qualidades e as di-

ferenças entre eles por seu aspecto físico.

 Participar, em diferentes espaços, de situações com obstáculos, por baixo e por

cima de diferentes objetos, em caminhos marcados no chão, escalando, equilibrando

com um ou os dois pés.
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 Dominar o equilíbrio corporal em diferentes situações de movimentos (andando em li-

nha reta, parado, pulando, saltando).
 Realizar circuitos de locomoção: arrastar, rolar, saltar, pular com um pé ou com os

dois, fazer estrelinha, andar.
 Praticar atividades de relaxamento pelo controle da respiração e escuta de variados

sons.
  Realizar atividades com materiais diversos e de variados tamanhos para desenvolver

a coordenação motora fina que envolva ações de alinhavar, traçar, contornar vários ti-

pos de papéis, empilhar, encaixar, rosquear, pinçar, recortar, colar, pintar, modelar

com massa ou argila, montar quebra-cabeças, manipular grãos diversos etc.
 Criar e participar de atividades de locomoção (andar, correr, saltar, trotar etc.), de va-

riadas formas (rápido, devagar, câmera lenta).
 Demonstrar as habilidades de caminhar, correr, saltar, saltitar, pular, escorregar, rolar

etc., visando à orientação espacial e à lateralidade, por meio de brincadeiras, jogos,

ginásticas, danças etc.
 Demonstrar autonomia no processo de alimentação e realizar a prática do auto servi-

mento com a orientação do adulto.

TRAÇOS,  SONS,  CORES  E

FORMAS
 Expressar-se livremente, por meio de desenhos e pinturas, verbalizando o significado

de sua produção.
 Manusear e experimentar materiais diversos (jornais, papel, papelão, embalagens,
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objetos, dentre outros) em diferentes planos, texturas e espaços, criando objetos ar-

tísticos.
 Identificar  sons  e  suas  diversas  fontes  sonoras,  por  meio  de  jogos  de  escuta

atenta/cabra-cega, caixa surpresa, o que é o que é, dentre outros.
 Cantar de modo livre e direcionado, em variados momentos do cotidiano, observando

a maneira mais confortável de cantar, de acordo com sua voz (adequação do tom da

música).
 Criar livremente utilizando diversos materiais (lápis; gizão de cera; canetas grandes;

papéis de tamanhos, cores, texturas e formatos variados; colas líquidas e em bastão;

tintas variadas, de pintura a dedo, com pincéis grandes, grossos e finos; entre ou-

tros), expressando sua arte por meio de desenho, pintura, colagem, escultura, mode-

lagens.
 Observar e reconhecer diversas imagens/cenas/obras por meio de fotografias, pintu-

ras, objetos, esculturas, cenas cotidianas, gravuras e obras de artistas.
 Criar livremente figuras humanas, de animais, de objetos e de cenas por meio de de-

senhos, pinturas, colagens e modelagens, contextualizando-as intencionalmente.
 Imitar e criar gestos, sons e movimentos corporais de outras crianças, adultos e ani-

mais em brincadeiras, contação de histórias e dramatizações.
 Ampliar progressivamente as possibilidades de apreciação de dramatizações, criação

de histórias, apresentações e jogos teatrais, observando suas temáticas.

ESCUTA,  FALA,  PENSAMENTO  E
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IMAGINAÇÃO  Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem

oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.
 Escolher e folhear livros, procurando se orientar por temas e ilustrações, acompa-

nhando a narrativa.
 Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor como

escriba.
 Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de letras por

meio de escrita espontânea.
 Reconhecer  e utilizar diferentes formas de expressão para se comunicar  (sorriso,

choro, beijo, balanço da cabeça negativa ou afirmativa etc.).
 Explorar diferentes sons produzidos com o corpo e reconhecê-los como forma de co-

municação (assoviar, estalar os dedos, bater palmas, bater o pé etc.).
 Reconhecer e valorizar o uso adequado das palavras.
 Comunicar-se por meio da linguagem oral com seus pares e com os adultos, expres-

sando clareza de pensamentos. 
 Reconhecer e valorizar a oralidade como forma de expressar desejos, experiências,

necessidades e opiniões.
 Reconhecer e identificar, de diversas formas, o próprio nome e o nome dos colegas.
 Realizar leituras por meio de gravuras, imagens etc.
 Compartilhar informações de que livros e outros impressos têm autor, ilustrador e

capa.
 Realizar procedimentos de leitura, de textos literários e não literários, apoiando-se em

modelos de outras pessoas, mesmo não lendo de forma convencional.
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 Recriar, de forma gráfica (desenho ou escrita espontânea), as histórias ouvidas.
 Escrever o próprio nome e reconhecer a sua importância e sua utilidade como ele-

mento de identificação pessoal.
 Registrar, de  forma paulatina,  o  alfabeto,  principalmente  quando  associado  a  um

nome familiar.
 Estabelecer a relação entre grafema/fonema do próprio nome e de palavras de uso

cotidiano.
 Compreender as regras sociais por meio da fala e da brincadeira, elaborando novos

comportamentos

ESPAÇO,  TEMPOS,

QUANTIDADES,  RELAÇÕES  E

TRANSFORMAÇÕES.

 Identificar, nomear e registrar números em atividades lúdicas
 Realizar sua higiene pessoal com autonomia.
 Acompanhar o registro de números em situações do cotidiano: a quantidade de crian-

ças (presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma natureza (bonecas,
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bolas etc.).
 Identificar, nomear e registrar números em atividades lúdicas.
 Comparar medidas (peso, altura etc.), elaborando gráficos básicos.
 Participar de atividades de preparação de alimentos, aprendendo sobre higiene, es-

colha e consumo de alimentos saudáveis.

2º BIMESTRE

           O EU, O OUTRO E O NÓS  Desenvolver o senso de resiliência (saber perder, saber ganhar, aceitar a opi-

nião das outras pessoas, reconsiderar seu ponto de vista).
 Reconhecer sua história de vida, individual e coletiva, por meio de construção

de linha do tempo com fotografias e árvore genealógica, identificando e respei-

tando diferentes configurações familiares.
  Reconhecer que bons hábitos alimentares, de higiene e prática de lazer contri-

buem para a promoção da saúde e bem-estar físico e mental.
 Diferenciar alimentos doces e salgados, amargos e azedos, alimentando-se de

modo independente, usando talheres, copos e guardanapos.
 Identificar-se como membro de diversos grupos sociais (família, instituição de

Educação Infantil) e distinguir seu papel dentro de cada um.
 Reconhecer a importância das diferentes profissões para a vida em sociedade,

identificando seus instrumentos característicos e funções sociais.
 Identificar a evolução dos meios de transporte, sinais de trânsito e discutir so-
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bre as regras de trânsito em culturas diversas.

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS  Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensa-

ções e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dan-

ça, teatro, música, entre outros
 Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jo-

gos, na escuta e reconto de histórias, em atividades artísticas, entre outras.
 Criar movimentos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísti-

cas como dança, teatro e música.
 Experimentar diferentes situações que ampliem a consciência de suas potenci-

alidades e limites do corpo (força, velocidade, resistência, agilidade, equilíbrio e

flexibilidade).
 Reconhecer e valorizar as conquistas corporais e a dos colegas em diversas si-

tuações.
 Criar e compartilhar situações que envolvam movimentos, com outras crianças

e com adultos.
 Reconhecer sua atuação de forma individual e coletiva em brincadeiras livres e

dirigidas, entre outras atividades. 
 Identificar  e  compartilhar  situações que exercitem os músculos  da face por

meio de brincadeiras, jogos e ginásticas (fazer caretas diversas; assoprar api-

tos, línguas de sogra, penas, chama de vela, balão de ar; mastigação; imitar os

sons produzidos pelos animais; fazer bolhas de sabão; jogar beijos etc.).
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 Reconhecer e expressar as características dos diferentes papeis sociais nas

brincadeiras de faz de conta.
 Realizar e compartilhar, com seus pares e com adultos, atividades de coorde-

nação visomotora.
  Ampliar as possibilidades de desenvolvimento da coordenação motora global

por meio de brincadeiras, jogos, danças, ginásticas (atividades exploratórias de

espaços estruturados com diferentes materiais – cordas, arcos, bastões, cones,

brinquedos...).
 Ampliar as diferentes estratégias motoras para separar objetos altos de baixos,

curtos de compridos, finos de grossos, largos de estreitos, cheios de vazios etc.
 Dialogar e expressar as observações e sensações do próprio corpo em passei-

os a pé, na própria instituição e/ou nas proximidades.

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS  Valorizar e criar produções artísticas individuais e coletivas em suas respectivas

linguagens.
 Ampliar o repertório e a criação de produções artísticas individuais e coletivas,

nas diversas linguagens artísticas, desenvolvendo a dimensão estética da arte.
 Reconhecer as cores primárias e secundárias.
  Experimentar e reconhecer a relação entre texturas/objetos/materiais,  utili-

zando-os em diversas criações artísticas.
 Criar, individual ou coletivamente, histórias para sonorizá-las, utilizando diver-

sas fontes sonoras.
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 Perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos por meio de par-

ticipação ativa e criação de histórias sonorizadas.
 Perceber a pulsação rítmica – tempo forte da música e da palavra, utilizando

sons corporais e objetos do cotidiano para a marcação do tempo forte ao escu-

tar e cantar cantigas e músicas diversas, ao participar de jogos musicais corpo-

rais e de brincadeiras cantadas.
 Cantar intercalando som e silêncio, utilizando instrumentos e objetos sonoros

para acompanhamento.
 Participar de atividades com músicas usadas como fundo para a formação de

repertório de memória e realização de trabalho corporal livre e direcionado.
 Desenhar e criar narrativas de histórias, lugares e acontecimentos.
 Pesquisar e colecionar (com a família/responsáveis) imagens narrativas e expe-

rimentos científicos para confecção de álbuns temáticos.
 Emitir opiniões e sentimentos em relação a diversas obras de Arte.
 Desenvolver a sensibilidade, sentimentos e imaginação por meio da apreciação

e da produção artística.
 Descrever e interpretar imagens dispostas em variados suportes (fotografias,

pinturas, objetos, esculturas, cenas cotidianas, gravuras e obras de artistas).
 Experimentar intencionalmente a expressividade (triste, alegre, bravo), por meio

de jogos e brincadeiras teatrais, utilizando bonecos e máscaras.
 Reconhecer as características dos diferentes papéis sociais e realizar brinca-

deiras de faz de conta.

83



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO RECANTO DAS EMAS 
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFANCIA BEIJA FLOR 

ESCUTA,  FALA,  PENSAMENTO  E

IMAGINAÇÃO
 Recontar  histórias ouvidas e planejar  coletivamente roteiros de encenações,

definindo os contextos e os personagens, a estrutura da história.
 Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situa-

ções com função social significativa.
 Expressar-se usando imagens e gestos, representando ideias e fazendo rela-

ções.
 Expressar-se por meio das palavras de forma clara e organizada.
 Transmitir avisos, recados e outros procedimentos correlatos.
 Demonstrar a capacidade de lembrar e executar ações em passos sequenciais,

seguindo instruções verbais. 
 Narrar fatos em sequência temporal e causal. 
 Descrever as características de objetos, personagens, cenas de histórias e situ-

ações cotidianas.
 Participar de conversas em grupos, apoiando-se não apenas na fala comple-

mentar do adulto, mas também em sua memória.
 Explicar o próprio desenho e tentar fazer o mesmo com o dos colegas.
 Demonstrar interesse em situações individuais e coletivas de leitura, como for-

ma de vivência estética.
 Reconhecer os suportes convencionais e incidentais dos gêneros textuais (re-

vista, jornal, outdoor, quadro de avisos, rádio, TV, computador, faixas, muros,

paredes,  janelas  de  veículos,  ambiente  virtual  –  computador,  tablet,  celular

etc.).
 Reconhecer e valorizar a leitura/escrita como uma prática para mudança de
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ação (placas de sinalização, avisos, instruções, cartazes de rua etc.).
 Expressar ideias e sentimentos por meio do desenho, comunicando experiênci-

as de lugares, pessoas e objetos. 
 Reconhecer as diferentes possibilidades de escolha de materiais para a realiza-

ção de pinturas (papel, pisos, paredes, guache, gizão de cera, giz, pincel etc.)
 Desenvolver, de forma gradativa, a ideia de representação por meio da produ-

ção de rabiscos e garatujas na realização de tentativas de escritas não conven-

cionais.
 Identificar e registrar as letras que compõem o próprio nome em diferentes situ-

ações.
 Reconhecer e utilizar diferentes materiais que riscam (giz de cera, tinta guache,

cola colorida, carvão) para expressar sentimentos, ideias, com a compreensão

que são elementos culturais (processo do grafismo).
 Perceber a importância da utilização das letras do alfabeto para a escrita de pa-

lavras.

ESPAÇO,  TEMPOS,  QUANTIDADES,

RELAÇÕES E TRANFORMAÇÕES.
 Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas proprie-

dades.
 Compartilhar com outras crianças situações de cuidado de plantas e animais

nos espaços da instituição e fora dela.
 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo,

do lado). Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes
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de ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artifi-

ciais.
 Relatar fatos a partir da utilização de conceitos básicos de tempo (agora, antes,

durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).
 Realizar experimentos para produzir novas cores, misturando materiais diver-

sos: tinta, massinha de modelar, anilina, dentre outros, e relacionar cores nos

objetos e nos elementos da natureza.
 Construir coleções maiores utilizando o processo de inclusão (Exemplo: juntar a

coleção de bananas e a coleção de morangos na coleção de frutas; a coleção

de bonecas e a coleção de bolas na coleção de brinquedos).
 Representar com desenhos estratégias utilizadas para a resolução de situa-

ções-problema e desenvolver noções de operações matemáticas em situações

concretas.
 Comparar quantidades, utilizando recursos pessoais, como desenho e corres-

pondência (biunívoca).
 Analisar, de maneira oral, listas, tabelas e gráficos (pictóricos e corporais), com

o registro do professor em variados suportes.
 Compreender as necessidades vitais dos seres vivos, discutindo a importância

da preservação de seu habitat natural para a satisfação de tais necessidades.
 Identificar alguns animais ameaçados de extinção, desenvolvendo pensamento

crítico sobre a caça e a criação em cativeiro.
 Valorizar os cuidados básicos com os animais (higienização, vacinação, alimen-
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tação, carinho) e com as plantas (cultivo de hortas, jardins).
 Identificar alguns elementos poluidores e os efeitos para o meio ambiente.
 Identificar a relação entre os fenômenos da natureza em diferentes regiões (re-

levo, águas, clima) com as formas de vida dos grupos sociais (alimentação, tra-

balho, lazer).
 Manipular e reproduzir maquetes, mapas e globos com materiais diversificados.

3º BIMESTRE
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: 
O EU, O OUTRO E O NÓS  Reconhecer as diferenças culturais, estabelecendo relações de aprendizagem

mútua, respeito e igualdade social.
 Distinguir diferentes tipos de moradia, desde os tempos das cavernas até os

dias atuais, relacionando-os aos materiais de que são construídos ao levar em

conta aspectos econômicos, culturais e sociais.


CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS  Criar e valorizar movimentos pela utilização de diferentes modalidades de dan-

ça.
 Reconhecer e nomear as sensações e ritmos (rápido, lento, forte, fraco...) por

meio de movimentos corporais associados a diferentes sons.
 Reconhecer, participar e valorizar as manifestações culturais como um patrimô-

nio imaterial (quadrilhas, brincadeiras de roda, brincadeiras cantadas etc.).
 Participar, reconhecer  e valorizar  as diversas manifestações culturais,  como
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brincadeiras, brincadeiras de roda, jogos, danças, festejos e canções tradicio-

nais  (pipa,  cantigas de roda,  pega-pega,  cabra-cega, barra-manteiga,  corda,

pião, ciranda, esconde-esconde, elástico, bambolê etc.)  e demais manifesta-

ções que digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outras.
 Manipular materiais diversos para confeccionar brinquedos com materiais alter-

nativos.
 Participar e ampliar suas diversas formas de comunicação (gestual e verbal).
 Criar brincadeiras com objetos de diferentes tamanhos, formas, texturas e pe-

sos (pneus, latas, caixas de papelão, copos plásticos, bastões de madeira, bo-

las de meia, sacos de estopa, tampinhas de garrafa, pedaços de espuma, iso-

por, EVA etc.).
 Participar de pesquisas sobre o repertório de jogos, brincadeiras, brinquedos,

festejos, histórias e modos de vida das crianças, característicos de diferentes

culturas e da tradição cultural de sua comunidade.

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS

 Produzir tintas alternativas a partir de materiais naturais (pó de café, urucum,

cenoura, beterraba, folhas verdes, terras, dentre outros), utilizando-as em esta-

do original ou acrescentando cola na formulação.
  Utilizar, de forma dirigida, diferentes fontes sonoras para acompanhar canções,

cantigas e brincadeiras cantadas. o corpo (voz/canto, estalos, passos, palmas,

onomatopeias, dentre outros); o natureza (sementes, madeira, folhas, cascas,
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pedras de diferentes formas e tamanhos, dentre outros); o objetos do cotidiano

e materiais reutilizáveis (caixas de papelão, embalagens plásticas, sacos de pa-

pel, potes de plástico, panelas, colher de pau, madeira, garrafas, vidros, tam-

pas, tampinhas, tubos de papelão e PVC, tubos flexíveis, dentre outros).
 Criar pequenas paródias individuais e coletivas.
 Escutar atentamente, em mídias, apresentações ou concertos, estilos e gêne-

ros musicais (música folclórica, erudita, popular, dentre outros) do contexto da

criança, seja familiar, comunitário e/ou da instituição educacional, identificando

livremente algumas diferenças existentes entre eles.
 Confeccionar  instrumentos  e objetos sonoros com materiais  reaproveitáveis,

utilizando-os para acompanhar músicas cantadas e pequenas composições au-

torais individuais ou coletivas (chocalhos com vasilhames, grãos e miçangas,

clavas com pedaços de cabo de vassoura, tambores com potes e caixas diver-

sos, dentre outros).
 Organizar a pulsação rítmica para acompanhar músicas cantadas, utilizando

instrumentos musicais convencionais ou instrumentos confeccionados com ma-

teriais reaproveitáveis.
 Explorar e manipular materiais tridimensionais com diversas superfícies, pla-

nos, formas, volumes e objetos (areia molhada, argila, massa de modelar, den-

tre outros), modelando suas formas e texturas para criar obra artística.
 Desenhar observando modelo real de pessoas, animais e objetos para perce-

ber forma, volume e luz, exercitando a percepção visual, raciocínio, atenção, in-
89



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO RECANTO DAS EMAS 
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFANCIA BEIJA FLOR 

terpretação e imaginação.
  Desenhar de maneira a ativar a imagem mental de objetos e imagens reais,

desenvolvendo memória, observação e imaginação.
 Criar e improvisar situações cênicas em jogos de faz de conta.
 Conhecer e utilizar gradativamente os elementos visuais e sonoros da repre-

sentação teatral: personagens, texto, caracterização, cenário e sonoplastia.
 Explorar, vivenciar e organizar movimentos corporais por meio de vários tipos

de sons e músicas de diversos estilos e culturas.
 Vivenciar e protagonizar brincadeiras dançadas como as cirandas, rodas e ou-

tras possibilidades da cultura popular.
 Confeccionar brinquedos com materiais alternativos.

ESCUTA,  FALA,  PENSAMENTO  E

IMAGINAÇÃO
 Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e

ritmos.
 Reconhecer as habilidades básicas necessárias à produção e emissão correta

de fonemas, expressando-se e reproduzindo mensagens verbais com gradativa

clareza e fluência.
 Expor ideias e fatos com e sem auxílio de adultos e utilização de recursos como

ilustrações, objetos etc.
 Criar e reconhecer a auto expressão nas brincadeiras de faz de conta, lançan-

do mão da imaginação e memória.
 Identificar e reconhecer rótulos e embalagens no cotidiano, a fim de perceber

suas funções e diferenças.
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 Vivenciar, respeitar e conhecer a história de brincadeiras de diferentes culturas.
 Perceber a importância do ritmo e da entonação da leitura de textos (palavras e

frases) realizada pelo adulto para melhor compreensão dos sentidos.
 Reconhecer a evolução dos meios de comunicação entre humanos no decorrer

da história.
 Vivenciar, respeitar e conhecer a cultura de diferentes povos.
 Recitar parlendas, adivinhas, canções, poemas e trava-línguas.
 Reconhecer e diferenciar letras, números, desenhos e outros sinais gráficos.

ESPAÇO,  TEMPOS,  QUANTIDADES,

RELAÇÕES E TRANFORMAÇÕES
 Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações

sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais.
 Relatar fatos a partir da utilização de conceitos básicos de tempos ( agora, an-

tes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).
 Realizar experimentos para produzir novas cores, misturando materiais diver-

sos: tinta, massinha de modelar, anilina, dentre outros e relacionar cores nos

objetos e nos elementos da natureza.
 Construir coleções maiores utilizando o processo de inclusão (Exemplo: juntar a

coleção de bananas e a coleção de morangos na coleção de frutas; a coleção

de bolas na coleção de brinquedos).
 Representar com desenhos estratégias utilizadas para a resolução de situa-

ções-problemas e desenvolver noções de operações matemáticas em situa-

ções concretas.
 Comparar quantidades, utilizando recursos pessoais, como desenho e corres-
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pondência (biunívica).
 Analisar, de maneira oral, lista, tabelas e gráficos (pictóricos e corporais), com o

registro do professor em variados suportes.
 Compreender as necessidades vitais dos seres vivos, discutindo a importância

da preservação de seu habitat natural para a satisfação de tais necessidades.
 Identificar alguns animais ameaçados de extinção, desenvolvendo pensamento

crítico sobre a caça e a criação em cativeiro.
 Valorizar os cuidados básicos com os animais (higienização, vacinação, alimen-

tação, carinho, e com as plantas (cultivo de hortas, jardins).
 Identificar alguns elementos poluidores e os efeitos para o meio ambiente.
 Identificar a relação entre os fenômenos da natureza em diferentes regiões (re-

levo, águas, clima) com as formas de vida dos grupos sociais (alimentação, tra-

balho, lazer).
 Manipular e produzir maquetes, mapas e globos com materiais diversificados.

4º BIMESTRE
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: 
O EU, O OUTRO E O NÓS

 Desenvolver,  gradativamente,  atitudes  antirracistas,  antissexistas,  anti-

homofóbicas e antibullying.

 Passear,  observar  e  discutir  acerca  das  características  das  imediações  da

instituição de Educação Infantil.
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 Conhecer e discutir acerca da história de Brasília, curiosidades e a história de

vida das pessoas que constituem esse contexto.


CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS

  Reconhecer e compartilhar, superar e ampliar os limites e as potencialidades

corporais.

 Reconhecer a importância e a diferença do ritmo respiratório e dos batimentos

cardíacos durante as atividades ativas e tranquilas, visando ao desempenho

eficaz nas ações e tendo como base os sinais do corpo.

 Participar e reconhecer os processos simbólicos, por meio da dramatização de

histórias, músicas, entre outros, tendo o corpo como protagonista.

 Reconhecer e utilizar a linguagem não verbal, por meio da imitação e mímica,

de forma a inventar e reinventar os movimentos dos elementos do mundo que a

cerca.

 Reelaborar  as  brincadeiras  e  jogos,  incluindo  a  criação  de  outros  gestos  e

regras, em substituição e acréscimo aos tradicionais.

 Participar de brincadeiras por meio de ações corporais, em que se utilizem os
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conceitos de: antes/depois, curto/longo, cedo/tarde, lento/rápido, forte/fraco.

 Reconhecer sua dominância lateral em ações habituais e brincadeiras.

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS        Cantar  músicas  e  acompanhá-las  com  instrumentos  convencionais  ou

confeccionados  com  materiais  diversos,  explorando  a  intensidade  do  som

(forte/fraco), e amplificar a intensidade das músicas cantadas e tocadas por

meio de microfones e comparar sua vibração, tateando caixas de som durante

a execução.

 Cantar  músicas  acompanhadas  de  instrumentos  musicais  convencionais  ou

confeccionados, explorando a altura dos sons (agudo/médio/grave).

 Criar e decodificar registros sonoros utilizando seu próprio código de diferentes

formas como o grafismo, pinturas e colagens.

 Gravar  em  celular  e  ouvir  suas  produções  musicais  individuais  e  coletivas,

identificando elementos tais como: objetos e instrumentos utilizados, quem está

cantando em tal ou qual período da música, qual som se apresenta mais forte e

mais fraco na música.

 Desenhar  com  interferência  gráfica  de  imagens  –  personagens  de  tirinhas,
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fotografias,  imagens  de  revistas  e  formas  geométricas  –,  usando  papéis  de

formatos e tamanhos diferentes, vazados ou não, que servirão de suporte para

o desenho.

 Participar da elaboração de roteiros cênicos, cenários, figurino e maquiagem em

situações de dramatização de histórias conhecidas ou inventadas pelo grupo.

 Ampliar a noção de plateia e artista por meio de vivências em jogos teatrais e

faz de conta.

 Participar e criar jogos teatrais com sombras, pantomima, fantoches, bonecos,

máscaras, entre outras possibilidades.

 Observar e descrever as características corporais individuais: a forma, o volume

e o peso. 

ESCUTA,  FALA,  PENSAMENTO  E

IMAGINAÇÃO

 Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores diversos,

recorrendo a estratégias de observação e leitura.

 Selecionar textos de gêneros conhecidos para a leitura de um adulto e/ou para

sua  própria  leitura  (partindo  de  seu repertório  sobre  esses textos,  como a

recuperação pela memória, pela leitura das ilustrações etc.).

 Reconhecer a evolução dos meios de comunicação entre humanos no decorrer
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da história, experimentando particularmente as novas tecnologias.

 Reconhecer  diferentes  possibilidades  de  posições  espacial  e  corporal

(sentado, em pé, deitado de bruços, entre outras) para desenhar.

 Desenvolver  maior  controle  da  expressão  gráfica  por  meio  da  escrita

espontânea,  visando  ao  desenvolvimento  de  movimentos  manuais,  na

perspectiva do aprendizado futuro da escrita.

 Participar da criação de diversos jogos que relacionam a fala com a escrita, por

meio da dança, do teatro, da música, da matemática. 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES,

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES

 Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antecessor e

sucessor.

 Desenvolver,  de  maneira  lúdica,  noções  matemáticas  de  mais/menos,

começo/meio/fim,  antes/agora/depois,  cedo/tarde,  ontem/hoje/amanhã,

direita/esquerda, primeiro/entre/último, para frente/para trás/para o lado, para a

direita/para a esquerda, para cima/para baixo.

 Conhecer  os  diversos  mecanismos que os  seres  humanos  empregaram para

marcar o tempo: relógio de sol, de areia, de água, de bolso, de pêndulo, atômico,

analógico e digital.

 Compartilhar narrativas após leitura de histórias sobre Brasília e sobre o Cerrado.

 Discutir questões de sustentabilidade que envolvem Brasília e o Cerrado.

 Conhecer e discutir sobre a preservação de plantas e animais do Cerrado.

96



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO RECANTO DAS EMAS 
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFANCIA BEIJA FLOR 

 Observar e discutir questões sobre a vegetação nativa e as transformações que

ocorrem a partir de construções na cidade ou no campo.
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11-PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PP. 

Gestão Pedagógica
Objetivos Ações Metas Indicadores Responsáveis Prazos Recursos

Necessários
 Motivar  a

participação  da

comunidade

escolar em todo

o  processo

educativo;

 Desenvolver

ações

educativas  com

o  foco  no  bem

estar da família,

promovendo

qualidade  de

vida. 

  Proporcionar 

 Construção

de  bons

hábitos  na

rotina

escolar:

alimentação

saudável,

escovação,

higiene

corporal  e

autocuidado.

 Intervenção

individual

com a família

quando

 Criar  um

ambiente

saudável

estimulante  e

seguro,  para

todos  os

envolvidos  da

instituição,  onde

o  foco  principal

é  proporcionar

uma  educação

de  qualidade

para  um  bom

desenvolviment

o  das

aprendizagens

Direção,

coordenação

pedagógica  e

professores.

Médio, 

curto e 

longo.

Avaliação 

institucional.
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situações de 

descobertas, 

troca de 

experiências, 

aprendizagens 

significativas e o

desenvolviment

o da criança 

utilizando o 

lúdico em 

diversas 

situações de 

aprendizagem. 

  Possibilitar 

situações de 

aprendizagem 

mediadas para 

a elaboração 

da autonomia 

das crianças 

necessário.

 Realização

de  eventos

culturais

como “Festa

Junina”,

“Festa  da

Família”,

culminância

da  VII

Plenarinha, 

 Formação

continuada

para  os

profissionais

da

instituição,

palestras,

Conselho de

das crianças.

 Incentivar 100% 

das crianças 

atendidas 

quanto à 

importância da 

autonomia e a 

resolução de 

problemas.
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nas ações de 

cuidado 

pessoal, auto-

organização, 

saúde e bem-

estar;

 Proporcionar o

conhecimento 

da diversidade

cultural por 

meio da 

vivência de 

situações 

variadas, 

respeitando as

diferenças.  

classe.

Gestão de Resultados Educacionais
Objetivos Ações Metas Indicadores Responsáveis Prazos Recursos

Necessários
Abranger Reuniões  com Identificar O  ambiente Direção, Médio  a  longo Avaliação
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processos    e

práticas  para  a

melhoria  dos

resultados  de

desempenho da

escola.

Minimizar  a

infrequência

escolar.

a  equipe

gestora,

professores  e

pais.

 Durante  as

Reuniões  de

Pais sensibilizar

as  famílias

sobre  a

importância  do

trabalho

desenvolvido

na  Educação

Infantil  para

formação  da

criança.

níveis  de

satisfação  da

comunidade

escolar. 

escolar,  Prática

pedagógica,

Avaliação.

professores  e

comunidade

escolar.

prazos. institucional.

Gestão Participativa
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Objetivos Ações Metas Indicadores Responsáveis Prazos Recursos
Necessários

Elaborar  e

associar  as

habilidades

com  as

metodologias

e  executar  as

práticas

definidas  da

proposta

pedagógica. 

Reunião  geral

para

esclarecimentos

e  sugestões,

contribuição

para  a

construção  da

PP. Participação

no  programa

nacional  de

segurança

alimentar  e

nutricional

SESC  mesa

Brasil.

Participação  do

recebimento  de

leite e derivados

pela  SEDEST.

Fazer  da  escola

um  ambiente

democrático,

onde todos façam

parte  do

desenvolvimento

institucional,

considerando

todas  as

participações  e

gerando

comprometiment

o  e  crescimento,

valorizando

ideias  e  projetos

de  modo  que

todos  passem  a

ser cogestores.

Gestores,

professores,

monitores  e

comunidade.

Curto  e

médio.

Avaliação

institucional.
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Participação  do

projeto

voluntário

esportes  nos

CEPIS.

Gestão de Pessoas
Objetivos Ações Metas Indicadores Responsáveis Prazos Recursos

Necessários
Ser agente ativo 

na formação das 

crianças, atuar 

como gestor das 

aprendizagens, 

motivar e orientar

as crianças 

desde o primeiro 

contato com a 

escola. Promover

Reuniões, 

atividades 

recreativas, 

esportivas e 

culturais, de 

integração entre 

comunidade e 

escola.

Por meio da 

comunicação 

manter a 

inclusão de 

ideia ampliando 

o conhecimento 

e não deixando 

a importância 

individual 

apresentada por

Professor. Médio e longo. Avaliação 

institucional, 

formação, 

materiais 

pedagógicos, 

acesso a 

organização 

pedagógica e ao

currículo da 

educação 
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interação entre 

os envolvidos no 

processo de 

educação.

cada área. infantil.

Reconhecer  e

adotar  a

indissociabilidad

e  do  educar  e

cuidar  e  do

brincar e interagir

nas  atividades

desenvolvidas na

instituição. 

Acompanhar  as

orientações  e

executar  as

atividades

propostas  pela

direção,  pela

coordenação  e

pelo professor.

Participar  dos

planejamentos

vespertinos.

Auxiliar  nos

momentos

lúdicos,  nos

horários  da

refeição,  sono,

higienização  e

organização.

Monitores. Médio  e  longo

prazo.

Formação,

materiais

pedagógicos,

acesso  a

organização

pedagógica,  ao

currículo  da

educação infantil

e  materiais  de

higiene.
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Planejar  e

executar

atividades  de

escrituração

escolar,  manter

os  registros,  os

arquivos  de

documentação

dos alunos e dos

funcionários,  de

expediente  e

atendimento  a

toda comunidade

escolar relativo à

sua  área  de

atuação  dando

valor legal a toda

documentação

expedida.

Planejar  e

executar

atividades  de

matrícula;

Orientar  o

preenchimento  do

diário de classe;

Assinar  os

documentos  da

secretaria;

Coordenar  a

renovação  de

matrículas.

Organizar  o

fechamento  de

150  crianças

atendidas;

Execução  de

todas  as

matrículas  e

elaboração  dos

mapas  de

frequência; 

Manter

atualizado  o

relatório  de

controle de falta

das  crianças  e

funcionários;

Manter

atualizado  os

dados  no

cadastro  de

Secretário

Escolar.

Longo. Registro  e

análise de dados

através  de

documentos  e

do  portal

IEDUCAR.

105

Object 15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO RECANTO DAS EMAS 
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFANCIA BEIJA FLOR 

cada criança e o

diário de classe.

Preparar e servir

a  alimentação

escolar  de

acordo  com  as

orientações  da

nutricionista

observando  as

normas  de

higiene,  a  data

de  validade  dos

gêneros

alimentícios,  a

segurança  e

técnica  da

cocção.

Verificar  o

cardápio  do  dia,

selecionar  com

antecedência  os

ingredientes

necessários  e

preparar  os

alimentos,

observando  os

padrões  de

qualidade

nutricional,  para

que esteja pronto,

no  horário

estabelecido  e  na

temperatura

Zelar  pela

higienização  da

cozinha;

Efetuar  o

controle  de

material;

Distribuir  as

refeições  em

horários

planejados.

Cozinheira. Médio  e  longo

prazo.

Cozinha  com

todos  os

equipamentos

necessários

para atuação da

função;

Dispença;

Touca,  jaleco,

luvas,  sapatos

fechados  dentre

outros  materiais

de  acordo  com

as  normas  da

Vigilância

Sanitária.
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adequada. 

Realizar  a

contagem rotineira

das  crianças  na

instituição para as

refeições.

Planejar, 

supervisionar e 

orientar a 

vigilância da 

alimentação e 

nutrição, quanto 

a sua 

adequação, 

qualidade e 

segurança e das 

instalações 

físicas, 

equipamentos e 

utensílios.

Verificar pesos e 

medidas de cada 

criança por turma;

Através de 

incentivos, 

projetos e 

atendimentos 

individualizados 

as famílias.

Calcular os 

parâmetros 

nutricionais de 

pesos e 

medidas;

Conhecer as 

deficiências e 

necessidades 

nutricionais da 

comunidade 

ampliando o 

interesse pela 

alimentação 

saudável e 

Nutricionista. Longo prazo. Projetos de 

educação 

alimentar;

Balança e fita 

métrica;
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identificando 

preferencias 

alimentares.

Coordenar e 

orientar a 

movimentação 

das crianças na 

portaria da 

escola, desde o 

início até o 

término dos 

períodos das 

atividades 

escolares.

Controlar entrada 

e saída das 

crianças;

Controlar entrada 

e saída de 

material da 

instituição;

Zelar pela ordem 

e segurança das 

áreas sob suas 

responsabilidades

.

Zelar pela 

preservação de 

todo o ambiente

escolar. 

Comunicar 

irregularidades 

verificadas.

Porteiro. Longo prazo. Chaves de 

acesso da 

instituição.

Realizar 

trabalhos 

relativos à 

limpeza e 

conservação de 

Conservar a 

limpeza da 

instituição, 

observando 

medidas de 

Zelar pela 

conservação do 

patrimônio 

escolar.

Serviços 

gerais.

Longo prazo. Material de 

limpeza.
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salas, pátios, 

instalações 

sanitárias, áreas 

verdes e demais 

dependências da

instituição.

segurança e 

trabalhando 

seguindo normas  

de segurança, 

qualidade e 

proteção.

Gestão Financeira
Objetivos Ações Metas Indicadores Responsáveis Prazos Recursos

Necessários
Acompanhar

sistematizando e

dividindo  as

finanças  de

acordo  com  o

termo  de

colaboração  e

as necessidades

da escola.

Assessorar  na

aplicação  de

recursos,

controlando

entrada e saída

financeira.

Esclarecer  para

os responsáveis

a  proposta

Observar  e

participar

acompanhando

a utilização dos

recursos,

definindo

prioridades  e

atendendo  a

todas  as  áreas

Diretor,

contador  e

auxiliar

administrativo.

Longo.
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Otimizar  o

atendimento aos

constantes

questionamento

s  e  visitas  dos

familiares  sobre

como educar.

pedagógica

para  Educação

Infantil. 

Orientar  as

famílias sobre a

construção  de

valores  e  bons

hábitos  na

educação

familiar.  

Acolher  os

responsáveis

em  um

ambiente

aconchegante. 

Apresentar  e

tornar  possível

o  manuseio  da

proposta.

e  demandas.

Garantir  para

100%  dos  pais

ou responsáveis

o  direito  às

informações

solicitadas  e

reuniões

esclarecedoras

tanto  por  parte

da  direção

como

orientação  e

grupo  de

professores.
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Gestão Administrativa
Objetivos Ações Metas Indicadores Responsáveis Prazos Recursos

Necessários
Acompanhar  a

adaptação  dos

recursos  e  da

infraestrutura

necessários  ao

funcionamento

do CEPI. 

Adequação  de

recursos

financeiros

para

alimentação,

higiene  da

criança,

materiais

pedagógicos  e

melhoria  do

espaço físico.

Trabalhar  para

manter em bom

estado  a

estrutura  física

e  material  em

que os recursos

financeiros

sejam

socializados,

sendo discutida

sua aplicação.

Diretor e auxiliar

administrativo.

Longo prazo.
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12-ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

A Proposta pedagógica foi elaborada por toda nossa equipe Beija flor e será avaliado mediante o resultado das ações

propostas visando o desenvolvimento das aprendizagens, a qualidade e excelência de um trabalho feito em equipe e

embasado nos aspectos éticos e morais, culturais e sociais levando em conta a trajetória da comunidade escolar, não só para

garantir um processo formativo e o sucesso para as crianças, como também para cumprir o seu compromisso com a

sociedade.  Esta avaliação é considerada como uma atividade de vital importância no desencadear do processo de ensino-

aprendizagem. Orientando seus profissionais no sentido de buscar uma total interação entre toda a comunidade escolar,

descobrindo informações necessárias para a busca constante pela melhoria na educação prestada no decorrer do ano letivo.
A avaliação da Proposta será realizada nas reuniões pedagógicas e administrativas,  com questionário subjetivo e

anônimo, que deixa o avaliador seguro para trazer pontos positivos e negativos na prestação de serviços educacionais de

qualidade física e pessoal. A avaliação é um processo diário, no que tange a captação de subsídios para a melhoria da

qualidade da educação. Posteriormente, esses questionários são analisados pela direção e pela mantenedora, que ponderam

e trazem para reuniões as estratégias de mudanças e pautas para melhorar os atendimentos de forma imediata ou em longo

prazo. Que  constam também construções coletivas para aprimoramento do trabalho almejado, cujo cerne está na organização
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do espaço-tempo e desenvolvimento  de ações pedagógicas relatadas em forma de apêndices com os seguintes  temas;

apêndice (A) “plano de ação de desenvolvimento” que apresenta objetivos metas e ações de gestão; apêndice (B) “Projetos

específicos” que retratam sobre a importância de se trabalhar eixos e temas diversificados retirados do meio social dos alunos,

assim como a necessidade dos mesmos; apêndice (C) “Organização do trabalho pedagógico” que discorre sobre a importância

do planejamento pedagógicos dos professores na coordenação. Todos os apêndices serão aprimorados no ano de 2019.
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13-PROJETOS ESPECÍFICOS, INDIVIDUAIS OU INTERDISCIPLINARES DA ESCOLA

PROJETOS OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES
PROFESSORES
RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO DO
PROJETO 

1º  bimestre
Projeto  Aco-
lhimento  e  In-
serção 

 Proporcionar um 

ambiente 

agradável e 

acolhedor, 

visando o bem-

estar das 

crianças; 

familiarizar-se-á 

criança ao 

espaço 

escolar/instituição

e sua rotina; 

Estimular nas 

crianças a 

manifestação da 

confiança no 

 Manifestação das 

próprias 

necessidades, 

vivência e 

sentimentos, 

aceitação da 

separação da 

família, adaptação 

aos ritmos e as 

rotinas da creche, 

reconhecer as 

pessoas e suas 

funções na creche,

situar-se e orientar-

se nos espaços 

físicos que são de  

 Toda Equipe 

pedagógica

 Nos meses 

02,03,04.Feita 

diariamente 

observando e 

registrando o 

desenvolvimento

e o aprendizado 

conquistado no 

decorrer das 

atividades pelos 

educandos.
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ambiente da 

instituição 

vivenciando um 

bom processo de 

adaptação, afim 

de, desenvolver 

uma imagem 

positiva de si, 

atuando de forma

independente, 

confiante em 

suas capacidades

 Desenvolver 

atividades que 

permitam que as 

crianças e pais 

conheçam e 

interagem entre 

si, professores e 

seu uso, hábitos 

da autonomia com 

seus pertences.

115



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO RECANTO DAS EMAS 
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFANCIA BEIJA FLOR 

funcionários;

 Criar um 

ambiente 

acolhedor como 

um indivíduo se 

integrando a 

dinâmica do 

grupo;

 Estabelecer uma 

comunicação 

entre pais e 

membros da 

escola com a 

participação da 

criança; 

 Aceitar à 

separação da 

família como um 

processo natural 
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e necessário.

Projeto  Evolu-
ção do Grafis-
mo 

Período  (Anu-
al)

     Desenvolver  o

grafismo  trabalhando

as  formas,  o  corpo

humano,  a  contação

de histórias;

 Experimentar

tentativas

espontâneas  de

representar  por  meio

do  grafismo

(desenho),  as

histórias ouvidas.

 Experimentar

diferentes  materiais

que  riscam  (giz  de

cera,  lápis  de  cor,

 Literaturas sobre 

temas, variados, 

(Autorretrato, Eu e 

minha família, 

histórias, 

conversas e relatos

de experiências, 

canções coerentes 

com o tema, 

dinâmicas e 

dramatizações). No

decorrer de cada 

mês será contado 

uma história e/ou 

demonstrado 

através de atitudes

valores que estão 

presente no seu 

 Equipe 

pedagógica

Será  feito  através  de

observação  e

registros de pequenos

relatórios  de  cada

atividade apresentada

sendo  que  os

relatórios  devem

ocorrer  mensalmente

e  anexado  na

atividade do grafismo.
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canetinha,  tinta

guache, cola colorida,

carvão)  para

expressar

sentimentos  e  ideias

que  são  elementos

culturais;

   Experimentar

tentativas

espontâneas  de

representar,  por  meio

do  grafismo,

(desenhos)  as

histórias ouvidas; 

  Expressar-se  por

meio de desenho;

   Realizar  produções

de  rabiscos  e

garatujas;

dia-a-dia.
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 Perceber,  de  forma

gradativa,  a  ideia  de

representação  por

meio da produção de

rabiscos  e  garatujas

na  realização  de

tentativas  de  escritas

não convencionais;

  Analisar  as  relações

entre a arte e a leitura

da realidade;

  Produzir  imagens

visuais,  utilizando  a

técnica do grafismo;

 Desenvolver  a

criatividades  das

crianças  por  meio  do

desenho;

 Analisar  a  produção
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artística  como  forma

de  expressão  e

comunicação;

 Desenvolver  a

coordenação  motora

fina e grossa por meio

de materiais riscantes
2º e 3º Bimestre

Projeto Literário   e VII 

Plenarinha  (Brincando

e  Encantando com 

histórias).

Objetivos

 Despertar   nas
crianças o interesse e
gosto pela leitura, 

 Realizar leituras
visuais  através  das
gravuras;

 Dramatizar  his-
tórias, por meio de ex-
pressões orais  e  dan-
ça;

 Descrever  ce-
nários e personagens;

 Identificar  solu-
ções  de  conflitos  pre-
sentes nos contos;

Principais ações

1ª  Ação: (Cadê  a

história  que  estava

aqui?)  Equipe  do

Ministério  da  Cultura

para  a  contagem  de

histórias  de  forma

lúdica.

2ª  Ação: Apresentação

de  teatro  com (Vila  do

Chaves)  para  todas  as

crianças  no  pátio  da

Professores 

responsáveis

 Equipe 

pedagógica

Avaliação  do

Projeto 

A avaliação será

realizada durante todo

o  processo  onde

serão  observados

itens  como:

responsabilidade com

o  cumprimento  da

atividade por parte do

aluno  e  da  família;

interação  entre  o

aluno  e  a  leitura;
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 Continuar  histó-
rias a partir de um de-
terminado ponto;

 Possibilitar  um
instrumento  onde  as
crianças  coloquem
suas  emoções  e  ne-
cessidades;

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

 Incentivar  as
crianças  a  contarem
histórias para os cole-
gas por meio das brin-
cadeiras;

 Resgatar  a  im-
portância  do  “contar
histórias”,  no  contexto
familiar;

 Estabelecer  um
foco durante o projeto
para  que  as  crianças
possam  experimentar
de fato o papel de pes-

escola.  No  intuito  de

confeccionar  uma

lembrança  contamos

com  a  parceria  da

equipe  de  fotografias

Aquarela  escolar,  o

responsável que aceitar

a  foto,  precisará

autorizar. 

3º Ação: Preparação de

murais, montagem de

espaço no pátio  e  sala

de  aula  para  contação

de  histórias  (Cantinhos

de  leitura  com  livros

para  manuseio  das

crianças,  estantes,

almofadas, tatames etc).

O  espaço  deve  ser

confortável, acolhedor e

cuidados  e

conservação  do  livro;

interesse das crianças

no  decorrer  do

projeto,  observação

diária  das  crianças

nas  atividades

propostas,  seu

desempenho  e

dificuldades

apresentadas,  bem

como  por  meio  de

relatórios  descritivos

referentes  às

aprendizagens  das

crianças. Alguns

registros  serão

anexados ao Portfólio

da criança.
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quisadoras  e  serem
protagonistas  de  sua
aprendizagem

inspirador.

4º Ação:  Chá literário

do CEPI Beija-Flor

Momento  em  que  os

familiares    virá    a

escola  ouvir  e  contar

histórias  para  as

crianças.

Apresentações  de

músicas  e  teatros

infantil.  Que  tal  deixar

que  eles  assumam  o

papel  de  protagonistas

nessa história?

5º  Ação:  Sacolinha

literária com boneco 

  Será   realizado com

as  crianças  o

enchimento  do  boneco
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com fibra e a  cada dia

uma  nova  parte  do

corpo  será

confeccionada

embasada  com  uma

literatura  (ex.:  coleção

do  Ziraldo  sobre  as

partes do corpo) ou com

o  embalo  de  músicas

infantis  (ex.:  cabeça,

ombro, joelho e pé; põe

a mão na cabeça, etc.).

Ao  ficar  pronto,  o

boneco (dar um   nome

a  ele).  Cada  turma

receberá   uma  sacola

contendo  o  boneco,

uma  pasta  com  folhas

para  registro  das

vivências  na  família  e
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um  livro  de  histórias.

Esta  atividade  será

desenvolvida  uma  vez

por  semana;  os

professores  elegem um

aluno  para  levar  a

sacolinha com o boneco

para casa na sexta-feira

e  durante  o  final  de

semana  deverão  ler  a

história juntamente com

os  pais.  A  família

relatará através de texto

ou fotografia como foi a

vivência  da  leitura  em

casa.  Na segunda-feira,

o  aluno  leitor

compartilhará  a  leitura

com  os  colegas  e

professor (a) na rodinha
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em  sala  de  aula.

Convidar  um  membro

da  família  por  semana

para  vir  contar  história

para  as  crianças  no

pátio da escola. 

 6º  Ação:  VII

Plenarinha  da

Educação Infantil – 

 Produção  de  livros

da  turma  a  partir

das  obras  trabalha-

das; 

 Gravação  de  vídeo

com  as

crianças/professo-

res  dramatizando

histórias para poste-

riormente  exibir  em
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telão; 

 Fazer  maquete  das

histórias  utilizando

argila  e/ou  massi-

nha  de  modelar  ou

materiais  reciclá-

veis; Desenho  das

histórias;

  Decorar o ambiente

com as crianças, de

acordo com a histó-

ria  a  ser  contada,

guarda-chuva  literá-

rio,  Saia  Literária,

Tapete no chão,  Al-

mofadas,  Estantes,

Caixotes  com livros

etc. 

 Dramatização  de

histórias  conheci-
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das,  onde as  crian-

ças sejam os prota-

gonistas.

 Apresentação  das

histórias  no  cinemi-

nha.

 Trabalhar  autores  e

histórias  infantis  e

interpreta-las  atra-

vés de tela. 

 Leitura diária de his-

tórias infantis;

 Contar histórias com

saia  gingante  fora

da sala de aula

 Reconto  oral  pelos

alunos das histórias

apresentadas;  Dra-

matização das histó-
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rias  com  as  crian-

ças;

 Convidar  os  Pais

semanalmente

para contar uma his-

tória a todos as cri-

anças  no  pátio  da

escola.

 Atividades musicais;

 Apresentar  a  caixa

surpresa com perso-

nagens  das  históri-

as;

 Confecção dos  per-

sonagens das histó-

rias  a  serem  feitos

com  a  família,  utili-

zando  materiais  di-

versos;
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 Grafismo  a  partir

das  histórias  traba-

lhadas;

7º Ação: Feira Cultural

  Exposição  dos

trabalhos   produzidos

com  as  crianças  de

cada  turma  para  as

Famílias na área   da

escola (pátio);

4º Bimestre

Projeto Transição

e Integração

 Priorizar o 

respeito ao direito

de ser criança 

para além das 

fronteiras 

institucionais sem

perder de vista as

especificidades 

que constituem 

cada etapa da 

 Conversas 

informais

 Brincadeiras e 

dinâmicas diversas

que serão 

realizadas no 

Ensino 

Fundamental I;

 Momentos de 
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educação básica,

reconhecendo 

cada indivíduo 

em suas 

múltiplas 

dimensões; 

 Localizar no 

espaço futuro 

relações com o 

espaço atual e 

diferenças 

positivas, a fim 

de minimizar os 

sofrimentos 

causados pela 

ruptura da antiga 

instituição; 

 Desenvolver 

ações que 

brincadeiras 

coletivas no 

período a partir   

05 de novembro.

 Bolsinha de lápis 

que será usada a 

partir do mês de 

setembro 

 Passeio pela 

escola que 

possivelmente os 

alunos irão 

estudar.
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funcionam como 

uma socialização 

antecipatória 

facilitando a 

passagem de 

uma etapa de 

ensino para a 

outra; 

 Promover com 

atividades lúdicas

o incentivo para a

inserção na 

próxima etapa da

educação básica.

VI Circuito de ciências  Estimular  atividades

que  envolvam  o

letramento  científico

e  processos

 Valorizar  a  terra

como  o  local  onde
se  produz  os
alimentos; 

 Incentivar  o

 Toda equipe 

pedagógica

Os alunos serão avali-
ados  mediante  a  ob-
servação  constante
da atenção, interesse,
participação e envolvi-
mento  em  todas  as
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investigativos  entre

estudantes,

professores  e

gestores;

desenvolver  uma

economia focada na

utilização  de

recursos  de  base

biológica, recicláveis

e  renováveis,  ou

seja,  mais

sustentáveis. 

 Valorizar  os  alimen-

tos produzidos local-

mente  é  uma edu-

cação sustentável.

consumo  de
alimentos  naturais
pelas crianças; 

 Conhecer  os

benefícios  dos
alimentos  naturais
como  chás,
temperos  caseiros,
sucos de frutas; 

 Plantar  na  horta  da

escola  hortaliças
que sejam utilizadas
de forma integral.

atividades  propostas,
sempre retomando os
conteúdos  conforme
as necessidades diag-
nosticadas.

 E os professores serão

avaliados  conforme
cada  planejamento  de
atividades,  construção
de  brinquedos,
mudança  na  rotina  de
sala,  cantinhos  moveis
construídos e utilizados.

Projeto Desfralde 
'Adeus Fraldinha'  Estimular a

parceria com a

.

 Através de leitura de

livros,   uso de

fantoches e  muitas

Professoras  do

maternal I

2º Bimestre

Será por meio de foto-

grafias das atividades

desenvolvidas  e  ex-
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família e escola;

 Evitar processos

violentos  tornando

assim  um  processo

divertido e lúdico

para a criança. 

 Estimular  a

retirada da fralda;

conversa em rodinha

sobre   o assunto,

colocar  as crianças

no  vaso  sanitário

contando  histórias

preferidas,  assim  a

criança  vai

relaxando, rindo  e

fazendo xixi e depois

que  a criança

conseguir faça festa,

manter  rotina dos

horários de ir  ao

banheiro, no período

de15 a 15 minutos e

ir  aumentando

gradativamente,

trabalhar  com

espelho  na frente

do vaso para  eles

posto em um mural 
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se  perceberem sem

o uso da fralda e

fazer um cartaz para

Anual 

Projeto no Meu 

Mundinho ao tom 

Colorido dos 

Alimentos

 Incentivar  os

hábitos  alimentares

adequados;

  Reconhecer  os

alimentos  que  fazem

bem a nossa saúde; 

 Reconhecer  os

produtos

industrializados.

 Distinção  dos

sabores,  texturas,

cores  e  benefícios

das frutas.

 Conhecer  a

 Vídeos explicativos 

sobre alimentos de 

forma lúdica. 

 Vídeos explicativo

 Explorar  a  música:

Sopa  do  neném  –

Palavra Cantada 
 Realizar  teatrinhos

com as crianças,

 Piquenique  de  fru-

tas  e  sucos  funcio-

nais.

 Dicas  de

alimentação

Nutricionista e 

Equipe pedagógica

 Será por meio de 

fotografias das 

atividades 

desenvolvidas e 

exposto em um 

mural.
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necessidade  de

higienização  das

mãos.

saudável  e  não

saudável  serão

anexado  nas

agendas  das

crianças.

 Peça Teatral A cesta

da Dona Maricota, O

grande Rabanete,  A

menina  que  não

gostava de frutas. 

AÇÕES OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES
PROFESSORES
RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO DO
PROJETO E NO
PROJETO

Semana distrital de 

Conscientização e 

 Possibilitar a criança 

o reconhecimento e 

 Através de rodas

de conversas na 

Equipe pedagógica;  Observação 

constante do 
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Promoção da 

Educação Inclusiva 

aos Alunos com 

Necessidade 

Educacionais 

Especiais (lei distrital 

nº 5.714/2016)

valorização da 

diversidade 

vivenciando situações

diferentes de 

construir 

conhecimentos e 

conviver com novas 

formas de 

comunicação.

 Oportunizar o 

desenvolvimento 

integral da criança, 

quanto aos aspectos: 

físico, psicológicos, 

intelectual e social.

 Combater o bullying 

nos diversos espaços 

da escola.

acolhida.

 Contação de 

histórias.

 Dinâmicas e 

realização de 

circuito.

  Confecção de 

cartazes

 Apresentação 

das crianças 

relacionada a 

inclusão.

 Reprodução de 

vídeos 

educativos.

comportamento 

das crianças na 

realização das 

atividades.

06 a 10/05  Oportunizar  as Cada professor repre- Toda Equipe Avaliação Será 

136



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO RECANTO DAS EMAS 
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFANCIA BEIJA FLOR 

Semana  de  Educação

Para Vida ( lei federal)

Nº11.998/2009)

crianças através do

protagonismo

infantil  por meio de

peças  teatrais

trabalhando  os

valores. 

 Inserir  as  crianças

em  brincadeiras

lúdicas  e  fomentar

a  sua  criatividade

em diversos contos

e  reconto  de

histórias.

 Realizar

apresentações

protagonizando,

escutando  e

valorizando  a

participação infantil.

 Promover contação

sentante de turma de-

verá trabalhar durante

a semana o protago-

nismo infantil de acor-

do com a temática  e

as especificidades de

cada  tema  (valores)

estabelecido,  ressal-

tando que nos dias 06

e 10/05/2019 aconte-

cerá a culminância da

semana  com  apre-

sentações  teatrais  e

musicais abordando o

tema em destaque.

Pedagógica. realizada 

diariamente por 

todos envolvidos 

nas ações, 

observando-se 

as mudanças de 

comportamento 

de todos e do 

envolvimento 

com as 

atividades 

realizadas.
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de  histórias

enfatizando  os

valores  com  as

crianças;

 Imaginar  e

promover  a

ludicidade  através

da  escuta  sensível

e  protagonização

das  crianças  em

movimentos  e

criação  de  peças

teatrais infantis. 



3º Bimestre 

CULMINÂNCIA. 

Brincando e 

Encantando com 

Histórias (Festa 

cultural) 

 Despertar   nas crianças o

interesse e gosto pela lei-
tura, 

 Realizar  leituras  vi-
suais  através  das  gravu-
ras;

 Dramatizar  históri-

 Exposição  dos

livros  do(a)

autor(a) que foram

trabalhados

durante  o

desenvolvimento

Toda Equipe 
Pedagógica

•  Será  continuo  e
processual,  analisando
a  participação  e
interação do educando.
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as,  por  meio  de  expres-
sões orais e dança;

 Descrever  cenários
e personagens;

 Identificar  soluções
de conflitos presentes nos
contos;

 Continuar  histórias
a partir de um determina-
do ponto;

 Possibilitar  um  ins-
trumento onde as crianças
coloquem  suas  emoções
e necessidades;

do  projeto  para

serem  apreciados

pelas famílias.

Semana da  

Conscientização do 

Uso Sustentável da 

agua (Lei Distrital Nº 

 Valorizar  a  água  como

fonte  de  vida,

reconhecendo seu ciclo

na  natureza  e  sua

relação  com  a  vida,  e

compreendendo  que

 Vídeo: “A 

importância da 

água para o meio 

ambiente”.

 Apresentação de 

Toda a Equipe 

pedagógica.

 Durante o 

desenvolvimento do 

projeto serão 

considerados todos 

os trabalhos 

desenvolvidos pelas 
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5.243 de 15/2012/2013)

Campanha de 

Combate ao Aedes 

Aegypti.

suas  atitudes  serão

importantes  para  a

preservação  do  meio

ambiente, valorizando a

preservação  da  água

com  bem  precioso  da

natureza.

 Conscientizar  as

crianças  para  que

possam perceber que a

água não desperdiçada

nem poluída.

 Mobilizar  os  alunos

para  desenvolverem

ações  pertinentes  à

preservação da água.

um musical teatral.

 Rodas de 

conversa.

 Exposição e 

apreciação das 

obras de artes 

confeccionadas 

pelas crianças.

 Confecção do 

mosquito Zica 

Vírus. 

 Exposição de 

cartazes por sala.

crianças, bem como 

suas capacidades e 

habilidades 

demonstradas na 

construção e 

execução das 

atividades propostas.
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Dia do Patrimônio 

Cultural (Lei Distrital 

Nº 5.080/2013)
  Valorização de 

atitudes para a 

manutenção dos 

espaços públicos 

históricos e patrimônio

 Conhecimento, 

reconhecimento e 

valorização da 

história, das formas de

expressão e do 

patrimônio cultural 

local e de outros 

grupos sociais.

 Participação na 

celebração de datas 

comemorativas, 

associando a histórias

 Preservação da 

áreas verdes

 Confecção de 

maquetes com 

materiais 

recicláveis de 

alguns pontos 

turísticos de 

Brasília.

 Mostra de cinema: 

com vídeos sobre 

a construção de 

Brasília.

 Exposição das 

atividades 

desenvolvidas 

pelas crianças.

Avaliação será 

contínua, através da 

observação diária da 

criança, no 

desempenho de suas 

atividades, no 

desenvolvimento da 

atenção, interesse 

assimilação e 

aprendizagem.
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e tradições. 

 Mobilizar as 

crianças para uma 

passeata.

 Fortalecer os 

direitos da criança.

Dia Distrital da 

Educação Infantil (Lei 

Distrital Nº 4.681/2011)

 Mostrar a 

importância dos 
eixos do currículo 
da educação 
infantil: educar, 
cuidar, brincar e 
interagir 
vislumbrando a 
qualidade do 
atendimento das 
crianças de 0 a 5 
anos.

 Promover o 

conhecimento 
sobre a importância
da semana Distrital 

 Apresentação 

teatral e 
musical. 

 Atividades 

esportivas.

  Baile a 

fantasia. 

 Circuitos.

 Banhos de 

mangueira e 
piscina. 

 Contação de 

Durante  o

desenvolvimento  da

semana  serão

considerados  todos  os

trabalhos desenvolvidos

pelas  crianças,  bem

como suas capacidades

e  habilidades

demonstradas  na

construção  e  execução

das  atividades

propostas.
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da Educação 
Infantil.

 Propiciar um 

espaço de 
convivência.

histórias; 

 Piquenique ao 

ar livre.
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13.1    QUADRO PARA SINTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS E PROJETOS EM GRUPO

Meio ambiente

HORTA NA CRECHE

Despertar o 

interesse das 

crianças para o 

cultivo de horta e 

conhecimento do 

processo de 

germinação. 

1ª etapa: Visitação à horta 

2ª etapa: conseguir doação de 

sementes

3ª etapa: plantio de novas mudas

4ª etapa: Acompanhamento da 

plantação.

5ª etapa: Colheita

Feita diariamente 

observando a 

participação, 

envolvimento e o 

aprendizado 

conquistado no 

decorrer das 

atividades pelos 

educandos.

PROJETO ESPECIAL 

PARA 2º PERÍODO 

Promover quatro 

dias de interação e 

socialização 

diferente como 

forma de despedida 

antecedendo a 

formatura.

Os  alunos  do  2º  período  terão  a

oportunidade  de  interagir  de  forma

descontraída com os colegas da turma

e corpo docente, através de dinâmicas

e  brincadeiras,  passeio  ao  cinema,

piquenique  no  parque  e  encerramento

com  baile  a  fantasia  onde  os  pais

também serão convidados.

Acontecerá por meio 

de observação durante

todo o projeto.

FESTA DA FAMÍLIA E Promover a toda Apresentação da cantata de natal de Toda Equipe Feita por meio de 
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ENCERRAMENTO escola e a 

comunidade escolar

um momento de 

interação e 

despedida do ano 

letivo presente

todas as turmas 

Apresentação das professoras 

Apresentação das monitoras 

Mensagem de agradecimento da 

direção

Confraternização em cada sala

Pedagógica questionários de 

avaliação entregue 

aos pais no momento 

do evento.

14   PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

CRONOGRAMA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

AÇÕES/ ESTRATÉGIAS PARCERIAS 
EVOLVIDAS 
NAS AÇÕES

PÚBLICO AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES

FEVEREIRO Promover

esclarecimento

sobre normas da

escola  e

organização do

trabalho

pedagógico anual,

semanas  de

adaptação  e  da

 Organização  da

Coordenação pedagógica

professor 30h 5 vezes por

semana  1h  após

expediente;  Professor

40h  dentro dos turnos de

trabalho .

 Momento  de

esclarecimento  de

Equipe gestora
SEDF

Coordenador,
Professores e
monitores e 
alunos

 Semanalmente

abrindo espaço para

fala dos professores

nas  coordenações:

pontos  positivos  e

negativos.

Diariamente  por

meio da observação

com  registro  pela
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semana  da

educação

inclusiva;

Organizar  dia

letivo  temático

“apresentação  da

PP  comunidade

escolar através de

questionário”.

normas  internas  e

calendário escolar.

 Elaboração  de

cronograma  para  a

semana  de  adaptação  e

educação  inclusiva

Dinâmica,  Informes  e

planejamento  das

atividades  vespertina  e

organização  para  a

reunião  de  pais  e

mestres.

coordenação.

MARÇO Promover

formação  e

capacitação  de

funcionários;

Trabalhar  o  uso

sustentável  da

água;  informes

 Dinâmica e confecção de

lembrancinha  para  o  dia

da mulher

 Organização  da  semana

do  uso  sustentável  da

água.

Coordenador,

Professores e

monitores  e

alunos

Semanalmente

abrindo espaço para

fala dos professores

nas  coordenações:

pontos  positivos  e

negativos.

Diariamente  por
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sobre  Diário  de

classe.

 Estimular  a  criação  de

ferramentas e recursos a

serem  trabalhados  no

período  vespertino  com

as crianças estimulando a

brincadeira.

 Informes,  revisão  dos

eixos  norteadores  e

princípios  basilares  da

Educação Infantil. Estudo

Orientações

Pedagógicas.

meio da observação

com  registro   pela

coordenação.

ABRIL

Promover

formação  aos

profissionais  da

educação infantil.

Apresentar  a

proposta

curricular

 Coordenação

pedagógica/  Planos  de

aula e diário de classe e

vespertino.

 Formação  continuada

para  os  profissionais  da

Equipe gestora

 

Professoras, 
Monitoras e 
alunos.

Semanalmente por 
meio da observação
e discussões 
avaliativas
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Discussão  sobre

o PP

Educação Infantil

 Estruturação  e

construção  do  projeto

político  pedagógico

durante  o  horário  de

coordenação

Planejamento  semanal

das datas comemorativas

e  organização  de

recursos necessários.

MAIO Propor  ações

para  VII

Plenarinha

Portfólio

Fichas avaliativas

Ações  para

semana  da

educação  para  a

vida

 Início  das  ações  para  a

VII Plenarinha

 Organização da estrutura

do  Portfólio  e  forma  de

entrega  nas  reuniões

semestrais.

 Entrega  e

Professoras,

Monitoras  e

alunos.

Registro  das

principais

dificuldades

apresentadas e

Avaliação  individual

do  modelo  de

planejamento  de

aula alterado.
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esclarecimentos sobre as

fichas avaliativas

 Planejamento semanal da

educação  para  a  vida  e

recursos utilizados.

JUNHO
 Festa  junina  Co-

nhecer a origem

e as característi-

cas  das  festas

juninas  conhe-

cer um pouco da

literatura  infantil

de  Monteiro  Lo-

bato e o univer-

so rural

 Apresentação  do

tema  proposto

pela SEDF“.Bio-

Montagem de murais, exposição

de  brinquedos,  apresentações

teatrais;

Sugestão de atividades, temas e

conteúdo;

Fechamento  de  R-DIA  e

assinaturas;

 

Professoras, 
Monitoras e 
alunos.
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economia  diver-

sidade e riqueza

para  um desen-

volvimento  sus-

tentável”; 

 Montar  planeja-

mento  de estra-

tégias  para  2º

semestre;

 Analisar  relatório

individual  do

aluno;

 Preparar  reunião

de pais;

Observação: De acordo com as reuniões de coordenação para planejamento será anexado as próximas ações no período do 

2º semestre.
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PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA
Uma construção coletiva CEPI Beija Flor

“A escola que tivemos em (2018)”  “A escola que queremos em (2019)”

Senhor (a) pai, mãe ou responsável, este é o questionário para a atualização do projeto político pedagógico de nossa escola e sua participação é de
extrema importância. Por gentileza devolva até o dia 03/03/2018.

Marque sua opinião nos questionamentos abaixo

01 – Período de adaptação das crianças no inicio do ano letivo de 2019, marque sua opinião:  

Muito importante 30
Importante              12
Sem necessidade          05

Sugestão para 2019:

02 – Organização da recepção dos pais e das crianças na hora da entrada em 2019 marque sua opinião: 

(  ) ótima                  (  ) regular                  (  ) ruim

Sugestão para 2019:

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

03 – Atendimento da direção em 2019:

(  ) ótimo                  (  ) regular                  (  ) ruim

Sugestão para 2019:
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_________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

04 – Atendimento da coordenação em 2019:

(  ) ótimo                  (  ) regular                  (  ) ruim

Sugestão para 2018:

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

05 - Atendimento da secretaria em 2019:

(  ) ótimo                 (  ) regular                  (  ) ruim

Sugestão para 2018:

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

07 – Atendimento da equipe de sala (professora e monitoras) em 2019:

(  ) ótimo                  (  ) regular                  (  ) ruim

Sugestão para 2018:

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

08 – Projetos pedagógicos realizados juntos com a comunidade escolar na escola (festas, palestras, exposições, etc.) em 2018:

(  ) ótimo                  (  ) regular                  (  ) ruim
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Sugestão para 2019:

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

09 – Informações enviadas pela agenda escolar em 2018 foram:

(  ) satisfatórias                  (  ) regular                  (  ) ruim

Sugestão para 2019:

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

10 – Aprendizado e desenvolvimento do seu filho (a) em 2018:

(  ) satisfatórias                  (  ) regular                  (  ) ruim

Sugestão para 2019:

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

11 – Materiais utilizados para avaliação do aluno (portfólio, atividades e relatório individual do aluno) em 2018:  

(  ) satisfatórias                  (  ) regular                  (  ) ruim
Sugestão para 2019:

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
12 – Informações sobre alimentação fornecida pela escola informada pelo cardápio em 2018:

(  ) satisfatórias                  (  ) regular                  (  ) ruim
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Sugestão para 2019:

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

13 – Passeios realizados pela escola (teatro, circo, parques, etc.) em 2017:

(  ) satisfatórias                  (  ) regular                  (  ) ruim

Sugestão para 2019:

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

14 – Higiene da criança e organização do material individual do aluno em 2018:

(  ) satisfatórias                  (  ) regular                  (  ) ruim

Sugestão para 2019:

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
Mais sugestões:
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Obs.: os alunos que iniciaram este ano na creche podem responder somente as sugestões para 2018. Desde já agradecemos!

Recanto das Emas – DF, 15 de fevereiro de 2018
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GRAFICOS DO DIAGNOSTICO ESCOLAR
01 - Período de adaptação das crianças no início do ano letivo 2019
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Questão 1

 

 Sugestão de melhorias para o período de adaptação da criança na escola. (61 

respostas)

Receber as crianças caracterizados com desenhos animados

Explorar a criatividade dos professores para esse período 

Que a adaptação seja feita somente para os novos alunos

Diminuição do período de adaptação

02 – Organizações da recepção dos pais e das crianças na hora da entrada 2019

Ótimo Regular Ruim Branco
0%

20%

40%

60%

80%

Questão 2

 

 Sugestão para a recepção dos pais e crianças na escola. (61 respostas) 

Passeios 
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Peças teatrais com a participação dos pais e professores 

Eventos que envolvam mais os pais e a comunidade 

Mudança no horário de entrada das crianças 

03 – Atendimento da direção em 2018:

Ótimo Regular Ruim Branco
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04 – Atendimento da coordenação em 2018:

Ótimo Regular Ruim Branco
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05 - Atendimento da secretaria em 2018:
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5 Ótimo Regular Ruim Branco
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07 – Atendimento da equipe de sala (professora e monitoras) em 2018:

6 Ótimo Regular Ruim Branco
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08 – Projetos pedagógicos realizados juntos com a comunidade escolar na escola 
(festas, palestras, exposições, etc.) em 2018:

7 Ótimo Regular Ruim Branco
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09 – Informações enviadas pela agenda escolar em 2018 foram:
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10 – Aprendizado e desenvolvimento do seu filho (a) em 2018:
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11 – Materiais utilizados para avaliação do aluno (portfólio, atividades e relatório 
individual do aluno) em 2018:  

10 SatisfatórioRegular Ruim Branco
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Questão 11

 

12 – Informações sobre alimentação fornecida pela escola informada pelo cardápio em 
2018:
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13 – Passeios realizados pela escola (teatro, circo, parques, etc.) em 2018:

12 SatisfatórioRegular Ruim Branco
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14 – Higiene da criança e organização do material individual do aluno em 2018:

13 Satisfatório Regular Ruim Branco
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Foi verificado nestes levantamentos que a maioria dos pais e responsáveis estão

preocupados em acompanhar o desenvolvimento da criança em sala de aula, embora

alguns não tenha muito tempo devido ao trabalho secular, mas maioria deram suas

opiniões  e  sugestões  para  que  a  escola  possa  progredir  e  informaram  que  estão

disponíveis a colaborar para que melhorias sejam alcançadas

_____________________________________________________
Bruna Castro de Souza

Diretora Pedagógica
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