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1 - APRESENTAÇÃO  

 

O Projeto Pedagógico do CEPI Buriti tem como objetivo nortear o trabalho 

administrativo e pedagógico desta instituição de ensino, considerando os princípios e 

diretrizes que impulsionam a educação no educar e cuidar. 

Com a finalidade de garantir a qualidade do processo educativo, o trabalho 

pedagógico é baseado no Currículo em Movimento da Educação Básica, abrangendo 

os aspectos principais da realidade física e social da criança, respeitando o seu modo 

de pensar e aprender, suas necessidades e seus interesses e valorizando suas 

potencialidades intelectuais. 

Para que o trabalho pedagógico seja efetivo, é fundamental a construção de uma 

relação estreita e positiva entre a escola e as famílias, dividindo e partilhando as 

responsabilidades quanto à educação e a socialização das crianças. 

Ao construirmos os projetos de nossas escolas, planejamos o que temos 

intenção de fazer, de realizar. Lançamo-nos para diante, com base no que temos, 

buscando o possível. É antever um futuro diferente do presente. Nas palavras de 

Gadotti: “Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. 

Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um 

período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da promessa que 

cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode 

ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam 

visíveis os campos de ação possível, comprometendo seus atores e autores. (1994, p. 

579)”. 

O Centro de Educação Primeira Infância CEPI Buriti tem por objetivo a 

apresentação das diretrizes de trabalho a ser desenvolvido no decorrer do ano letivo 

de 2019, sua proposta reitera-se na perspectiva de uma educação de excelência, 

trabalhando em parceria com a comunidade, buscando desenvolver um trabalho 

dinâmico, onde possamos oferecer condições básicas de conhecimento necessário 

para a contribuição de um cidadão autônomo e com consciência do seu papel social. 

Nessa perspectiva, o projeto político-pedagógico vai além de um simples agrupamento 

de planos de ensino e de atividades diversas ele é construído e vivenciado em todos 

os momentos, por todos os envolvidos com o processo educativo da escola. O projeto 

busca um rumo, uma direção. 
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Este PP foi construído coletivamente e retrata o pensamento e o sentimento da 

comunidade escolar (pais, alunos, professores, equipe gestora). 

Acreditando sempre no ensino de qualidade e de inclusão social, nos propomos a 

organizar projetos que estimulem e envolva toda a comunidade escolar, formação de 

cidadãos competentes, criativos e conscientes do seu papel na sociedade. 
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2 – HISTÓRICO 

 

O CEPI Buriti está situado na QR 312 conjunto “D” lote 01 na cidade de Santa 

Maria, é fruto do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos 

para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), criado pelo Governo 

Federal e instituído pela Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007, como parte das ações 

do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do Ministério da Educação, cujo 

principal objetivo é prestar assistência financeira ao Distrito Federal e aos municípios 

visando garantir o acesso de crianças a creches e escolas de educação infantil da rede 

pública. Este CEPI teve como primeira mantenedora a Creche Renascer sediada à 

Quadra 06 Conjunto 2, Lotes 01 e 26, Cidade Estrutural, Brasília-DF. De natureza 

beneficente, de direito privado, sem fins lucrativos, político-partidários ou religiosos, 

com a finalidade de prestar assistência social e educacional, instituída através de seu 

Estatuto Social.  

  Através da parceria entre o Governo do Distrito Federal, que ofereceu a 

estrutura física e todo o mobiliário necessário para o funcionamento da unidade, e a 

mantenedora, responsável pela administração e pessoal devidamente capacitado para 

o atendimento às crianças, desenvolvimento do trabalho pedagógico e cumprimento 

das rotinas inerentes a uma instituição de educação infantil; o atendimento às crianças 

se tornou realidade. 

  As atividades do CEPI Buriti tiveram início no dia 12 de abril de 2015, com a 

construção do trabalho pedagógico e preparação do local para recepção das crianças. 

Foi reunida toda a equipe para apresentação do espaço físico da escola, orientações, 

momentos de estudo, planejamentos de aulas, decoração de toda escola para a tão 

esperada chegada dos alunos. O início das aulas se deu no dia 15 de abril de 2015, 

onde contabilizou-se o total de 44 crianças. E no dia 13 de maio se deu a inauguração 

oficial da Instituição com a presença do Governador Rodrigo Rollemberg e do secretário 

da Educação Júlio Gregório, juntamente com toda a equipe da Coordenação Regional 

de Ensino de Santa Maria.  

 

 

 

          

 



  

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

No segundo semestre de 2017, houve uma mudança de Mantenedor que se deu 

através de Chamamento Público. E a partir de então o Buriti passa a ser administrado 

pela mantenedora: Éden – Instituto de Apoio e Desenvolvimento Humano.  

O ÉDEN – Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano – foi criado em 1980 

como a Casa Geriátrica de Brasília, situada, inicialmente no Setor de Mansões do Lago, 

ML 10, Brasília/DF, assistindo a idosos, em regime de internato e semi-internato e 

assim funcionou durante 10 (dez) anos, no período de 1980 a 1990. 

 A partir de 1990 até 1995, o Éden funcionou atendendo as crianças da faixa 

etária de 4 a 6 anos, em período integral e parcial, em sua sede, localizada na QN 03 

– Área Especial 1 e 2 – Riacho Fundo/DF.  

É importante ressaltar que a partir do final dos anos 90, com o crescimento 

populacional do Distrito Federal, associado à demanda imposta pela empregabilidade 

das mulheres, os altos indicadores de mães solteiras, à intensificação das famílias 

feminilizadas, ao crescimento do número de crianças em lares substitutos e ainda, aos 

altos indicadores de violência social e doméstica, surge a necessidade de uma ação 

interventiva no sentido de amparar as crianças durante o dia, oferecendo-lhes 

atividades sócio-educativas em meio aberto, alimentação, proteção e assistência social 

com a finalidade de prover as famílias no sentido do local onde assegurar educação 

aos filhos durante o seu período de trabalho. 

 Em 19 de março de 1995, conforme a Ata da Diretoria nº. 34, o Éden ampliou o 

atendimento para crianças de 02 a 06 anos, passando a denominar-se Creche do 

Riacho, cuja construção das instalações foi mantida totalmente com recursos próprios 

dos fundadores da obra. 

 Por compreender os dispositivos legais e intentar adequar-se aos princípios da 

educação infantil definida na LDB 9394/96, por ocasião ainda da renovação do 

Convênio com a SEDF, a Creche do Riacho passa a denominar-se Instituto de 

Visita do Governador Rodrigo Rollemberg 
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Educação Haidée Neves – IEHN, com sede na QN 03 – Área Especial 1 e 2 – Riacho 

Fundo/DF, em 18 de março de 2006, conforme Ata da Diretoria nº. 90. 

Atendendo a diferentes demandas da comunidade estudantil, a Escola fortalecia 

seu trabalho buscando na Psicologia, Filosofia, Antropologia e Pedagogia, os 

conhecimentos necessários para oferecer aos educandos pleno desenvolvimento de 

suas habilidades e potencialidades como sujeitos em formação.  

No ano de 2000 ÉDEN – INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 

HUMANO,  Mantenedor do IEHN – Instituto de Educação Haidée Neves, entidade sem 

fins lucrativos, particular, com sede à QN 03 – Área Especial 01 e 02 – Riacho Fundo I 

– Brasília/DF, criado em 02/09/1980, que tem como finalidade estatutária prestar 

serviços nas áreas de educação e assistência social, reconhecida de Utilidade Pública 

Federal e Distrital, é registrado no Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS/MPAS) e no CAS/DF.  Foi credenciada no ano de 2006 através da Portaria de 

Credenciamento 147 de 05/05/2006 por 5 (cinco) anos para ofertar Educação Infantil 

Creche para crianças de 2 e 3 anos e Pré-escola para crianças  de 4 e 6 anos, 

recredenciada através da Portaria 91 de 22 de maio de 2012 por 5 (cinco) até 31 de 

maio de 2016.  

Em 2009 firmou convênio Tripartite nº038/2009 com a Secretaria de Estado e 

Desenvolvimento Social-SEDEST e SEEDF para o atendimento à Educação Infantil de 

120 crianças de 1 a 5 anos de idade. Em 2010 firmou convênio nº023/2010 com a 

SEEDF para o atendimento à Educação Infantil de 120 crianças de 1 a 5 anos de idade. 

Em 2013 firmou convênio nº022/2013 com a SEEDF para o atendimento à Educação 

Infantil de 240 crianças de 1 a 5 anos de idade.   

Ainda em 2009 firmou e mantém até a presente data convênio com a Secretaria 

de Educação do Distrito Federal para oferta de serviços educacionais de qualidade às 

crianças de 1 a 5 anos de idade, primeira etapa da Educação Básica – Educação 

Infantil, sendo que a partir de 2013, atende crianças de 1 a 4 anos de idade,  sendo 

atendidas: 120 crianças no ano de 2009 e 2010, 160 crianças no ano de 2011,  219 

crianças no ano de 2012 e 2013,  240 crianças no ano de 2014 e 2015 e  263 crianças 

no ano de 2016.  

Durante o tempo de conveniamento até a presente data o IEHN ampliou suas 

instalações, revitalizou seus espaços,  colocou câmaras de monitoramento em suas 

instalações, adquiriu mais mobiliário e revigorou os espaços físicos para melhor 

desenvolver trabalho de qualidade atendendo a comunidade da melhor maneira 



  

 

 

 

8 

possível. Teve suas ampliações físicas aprovadas através da Portaria Nº 26, de 16 de 

fevereiro de 2016 da SEEDF. 

Firmou Convênio nº22/2013 celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal e  o ÉDEN-Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano,  para 

oferta de Educação Infantil, objetivando o atendimento  à 263 (duzentos e sessenta e 

três) crianças com faixa etária de 1 (um) a 4 (quatro) anos de idade. E no ano de 2017 

passou a administrar também, mais 06 (seis) CEPI’s em várias regiões administrativas 

do DF.  

O objetivo do CEPI Buriti é a implementação de um Centro de Educação que 

favoreça o desenvolvimento infantil, considerando os conhecimentos e valores 

culturais. Tendo como documentos norteadores do trabalho pedagógico o Currículo em 

Movimento da Educação Básica, os Referenciais Curriculares Nacionais de Educação 

Infantil (RECNEI), além de outras diretrizes nacionais, e também o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA). Estabelecendo o ensino, respeitando as normas comuns e a 

do seu sistema de ensino, tendo como meta a construção da autonomia, criatividade e 

formação da autoestima. 

 

Caracterização física e dada de identificação da instituição: 

a) Infraestrutura: 

Escola dispõe de uma ampla estrutura, bem como vários recursos didáticos 

pedagógicos e de pessoal. 

b) Recursos Físicos: 

Sala de Direção, Secretaria Escolar e Coordenação Pedagógica; 

Parque Infantil; 

Salas de aula, Sala de professores; 

WC para aluno (masculino e feminino), WC para PNES, funcionários e professores; 

Almoxarifado; 

Cozinha, Lactário, Lavanderia; 

Brinquedoteca; 

c) Composição da equipe gestora e pedagógica: 

Os profissionais que desenvolvem atividades educacionais sistemáticas e diretas com 

as crianças são professores e monitores. Os que desenvolvem atividades de apoio e 

administrativas são técnicos – administrativos, contratados segundo profissão e 

qualificação exigida e de acordo com as normas de consolidação das Leis do trabalho 

(CLT).  
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3 - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 

O CEPI Buriti tem capacidade para atender 150 crianças, entre 04 meses a 3 

anos de idade. No dia 20 de fevereiro  de 2019, os pais foram convidados a comparecer 

na Creche para tratar da construção do Projeto Político Pedagógico. Foi aplicado um 

questionário para levantamento de dados. O referido questionário foi enviado para os 

pais que não compareceram à reunião. No total foram recebidos 93 questionários 

respondidos, os quais foram tabulados e cujos resultados são expostos a seguir: 

 

3.1 RESPONÁVEIS PRESENTES NA REUNIÃO – POR GÊNERO 

Os dados coletados serviram para informar quantos pais ou responsáveis 

estavam presentes, e destes presentes, quantos eram do sexo feminino e quantos do 

sexo masculino.  

 

 

3.2 ESCOLARIDADE DOS RESPONSÁVEIS / GRAU DE INSTRUÇÃO 

Os dados coletados serviram para informar a escolaridade dos pais ou 

responsáveis dos educandos da creche.  

66%

29%

5%

GÊNERO - FEMININO  E MASCULINO

FEMININO

MASCULINO

NÃO DECLAROU
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3.3 RESIDÊNCIA 

Os dados coletados serviram para informar a proximidade da residência onde 

moram os educandos, segundo os dados informados pelos pais ou responsáveis.  

 

0%6%
8%

11%

57%

5%

10%
3%

GRAU DE INSTRUÇÃO

ANALFABETOS

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

NÍVEL MÉDIO INCOMPLETO

NÍVEL MÉDIO COMPLETO

NÍVEL SUPERIOR INCOMPLETO

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO

NÃO DECLARARAM

42%

48%

10%

RESIDENCIA

PRÓXIMO A CRECHE

LONGE DA CRECHE

NÃO DECLARARAM
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3.4 MEIO DE TRANSPORTE PARA CHEGAR A CRECHE 

Os dados coletados serviram para informar o meio transporte mais utilizados 

pelos pais para a localização de ida e vinda dos educandos.  

 

 

 

3.5 PROJETO PEDAGÓGICO DA CRECHE 

Os dados coletados serviram para informar quantos pais ou responsáveis já 

tiveram acesso as informações sobre o tema Projeto Pedagógico e quantos 

participaram em sua construção. 

 

29%

25%5%

26%

9%
6%

MEIO TRANSPORTE

ANDANDO

AUTOMÓVEL

BICICLETA

VAN

ONIBUS

NÃO DECLARARAM

17%

80%

3%

PARTICIPAÇÃO EM PROJETO PEDAGÓGICO DO 
CEPI BURITI

JÁ PARTICIPEI

NUNCA PARTICIPEI

NÃO DECLARARAM
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3.6 CONSIDERA IMPORTANTE A CONSTRUÇÃO DO PROJETO 

PEDAGÓGICO 

Os dados coletados serviram para informar quantos pais ou responsáveis 

consideram o Projeto Pedagógico importante numa visão geral para a vida escolar do 

educando. 

 

 

3.7 GRAU DE IMPORTANCIA ATRIBUI A EDUCAÇÃO DO SEU FILHO 

Os dados coletados serviram para informar o grau de importância da educação 

para a vida do filho nesta idade em que se encontram. 

 

98%

0%2%

CONSIDERA IMPORTANTE A CONSTRUÇÃO DO 
P.P. DA CRECHE

SIM

NÃO

NÃO DECLARARAM

0%0%1%4%

95%

0%

GRAU DE IMPORTANCIA PARA A EDUCAÇÃO DAS 
CRIANÇAS

BAIXO

REGULAR

NECESSÁRIO

IMPORTANTE

MUITO IMPORTANTE

NÃO DECLARARAM
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3.8 AVALIAÇÃO SOBRE O ENSINO NO CEPI BURITI 

Os dados coletados serviram para informar qual a avaliação que os pais ou 

responsáveis atribuem ao ensino ofertado pela creche.   

 

 

3.9 PARTICIPAÇÃO NA EDUCAÇÃO ESCOLAR 

Os dados coletados serviram para informar qual o grau de participação na vida 

escolar do educando. 

 

 

0%0%

28%

63%

9%

AVALIAÇÃO SOBRE O ENSINO NO CEPI BURITI

FRACO

REGULAR

BOM

ÓTIMO

NÃO DECLARARAM

27%

36%

35%

0%2%

PARTICIPAÇÃO NA EDUCAÇÃO ESCOLAR DO 
EDUCANDO

QUANDO É CONVOCADO PELA GESTÃO
ESCOLAR

SÓ EM REUNIÕES DE PAIS OU
RESPONSÁVEIS

DIARIAMENTE, SEMPRE QUE ACHAR
CONVENIENTE

NO INICIO OU TERMINO DO ANO
LETIVO

OUTRAS OPÇÕES
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3.10 AVALIAÇÃO DAS FREQUENCIA DO EDUCANDO 

Os dados coletados serviram para informar a frequência dos educandos 

conforme posicionamento dos pais ou responsáveis. 

 

  

 

 

4 - FUNÇÃO SOCIAL. 

A função social do CEPI Buriti é atender as famílias, cujos pais precisam 

trabalhar e não tem com quem deixar as crianças. Oferecer um trabalho que busque a 

integração com a diversidade que é visível a todos.  

Promover o desenvolvimento de capacidades cognitivas, operativas e sociais dos 

alunos (processos mentais, estratégias de aprendizagem).  

 Através desse processo, o educando conquista sua emancipação, a partir da 

construção da sua identidade e da sua autoestima, tornando-se sujeito de sua história 

e produtor de cultura. 

Promover as condições para o fortalecimento da subjetividade e da identidade 

cultural dos alunos, incluindo o desenvolvimento da criatividade, da sensibilidade, 

imaginação. 

 

 

 

73%

23%

0%0%4%

AVALIAÇÃO DA FREQUENCIA

ÓTIMA

BOA

REGULAR

RUIM

NÃO DECLARARAM
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5 - PRINCÍPIOS  

Os princípios que norteiam o CEPI Buriti baseiam-se no Currículo em Movimento 

da Educação Básica da Educação Infantil, na perspectiva da integridade, ao considerar 

a criança como um ser indivisível, inteiro e único, o trabalho em Educação infantil deve 

basear-se em princípios destacados pela DCNEIs – Diretrizes Curriculares Nacionais 

da Educação Infantil: 

 PRINCÍPIOS ÉTICOS: referem-se a valorização da autonomia , da 

responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio 

ambiente e às diferentes culturas, identidade e singularidades. (Pág. 29 

do Currículo em movimento da Educação Básica); 

 PRÍNCIPIOS POLÍTICOS: Referem-se à garantia dos direitos de 

cidadania, o exercício da criticidade e do respeito à democracia. A criança 

produtora e consumidora de cultura, é participante da vida social, modifica 

e é modificada pelas interações que estabelece com o outro, coma cultura 

e como ambiente, por meio das múltiplas linguagens. (Pág. 29 do 

Currículo em Movimento da Educação Básica); 

 PRINCÍPIOS ESTÉTICOS: Referem-se à valorização da sensibilidade, da 

criatividade, da ludicidade, e da pluralidade de manifestações artísticas e 

culturais.(Pág. 30 do Currículo em Movimento). 

Com o cuidado e a ação educativa das crianças como foco da sua prática, a 

equipe pedagógica embasados na ética, na moralidade, responsabilidade, ludicidade, 

formação profissional, nas interações sociais, visto que a educação infantil, segundo o 

artigo 29 da LDB, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de 0 até 

5 anos em seus aspectos físicos, intelectual, psicológico e social, completando a ação 

da família. 

Para que esses princípios sejam estabelecidos e cumpridos de forma eficaz, 

fazemos reuniões com os professores e monitores onde discutimos e construímos 

planejamentos para a melhor maneira de trabalhar esses princípios e refletirmos a 

prática pedagógica. Iniciamos pela relação entre professor e monitor, onde motivamos 

um vínculo de cumplicidade, afeto, diálogo e harmonia, para desenvolver um trabalho 

de qualidade.  O trabalho com as famílias é de fundamental importância, pois podemos 

identificar os adultos que são os responsáveis diretos pelas crianças que atendemos e 

assim estabelecer fortes laços de confiança no sentido de compartilhar valores e 

procedimentos para fazer da educação infantil uma ação de complementaridade, para 
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isso, fazemos reuniões com os pais e ou responsáveis pelos alunos, buscando a 

promoção de atividades onde a escola e as famílias trabalhem juntas. 

 

6 - OBJETIVOS 

A missão do CEPI Buriti é oferecer educação infantil de 4 meses a 3 anos com 

qualidade, buscando promover o desenvolvimento integral de cada criança e seu 

protagonismo na construção do conhecimento e da própria história; através da sua 

vivência em um ambiente seguro, digno, onde ela possa desfrutar de uma convivência 

saudável com seus pares e do cuidado de profissionais competentes. Sendo assim, a 

SEEDF adota como 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. 

 

SÃO OBJETIVOS DESTE CEPI: 

 Favorecer o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos cognitivo, 

afetivo, social, perceptivo- motor, respeitando seus interesses, suas 

necessidades e cumprindo as funções de educar e cuidar; 

 Conviver com a diversidade e a pluralidade de opiniões, de escolhas e de 

oportunidades evidenciando a identidade de cada um na formação do seu ideário 

coletivo; 

 Preparar o indivíduo para a vida em sociedade, orientado pelos valores da 

justiça, equidade, igualdade e felicidade por meio do exercício da cidadania, 

onde os direitos e deveres do indivíduo e o respeito à ordem democrática, 

baseiem a formulação de julgamentos; 

 Desenvolver a criatividade, mediante o estímulo à curiosidade, ao espírito 

inventivo, a disciplina para a pesquisa e o registro das experiências e 

descobertas; 

 Construir os valores da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 

respeito ao bem comum, formando um indivíduo apto ao exercício pleno da 

cidadania; 

 Disponibilizar o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, 

ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à 

comunicação, à interação social, ao pensamento e à ética; 
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 Promover a conscientização das crianças sobre a responsabilidade de cada 

indivíduo pela vida humana e sobrevivência do planeta, desenvolvendo hábitos 

e atitudes para uma vida sustentável. 

 Progressão continuada das aprendizagens dos estudantes demanda 

acompanhamento sistemático de seu desempenho por meio de avaliação 

realizada permanentemente. 

 Promover atendimento e acompanhamento das crianças no horário integral. 

 Oferecer condições de aprendizagem a todas as crianças ao longo do ano letivo. 

 

7 - CONCEPÇÕES TEÓRICAS  

A Escola possui os mesmos princípios norteadores anunciados pela Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal que tem como foco de atuação: A 

estimulação de pesquisas, a inovação e a utilização de recursos, práticas pedagógicas 

mais criativas, flexíveis e humanizadas, aprendizagem, formação continuada, 

educação integral e avaliação institucional. 

O Currículo da primeira etapa da Educação Básica fundamenta-se na Pedagogia 

Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico- Cultural que servirá também como referência 

para a construção do Projeto Político Pedagógico da Instituição que têm os trabalhos 

fundamentados nos pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) onde há um resgate de conceitos 

em conceber e programar o currículo signatário da concepção de educação integral 

condições para que as crianças se humanizem, apropriando-se da cultura, produto do 

desenvolvimento histórico humano, tendo o currículo como um instrumento aberto em 

que os conhecimentos dialogam entre si. 

“... a escola é feita de gente, de eu e de nós. Não se trata apenas de espaço 

físico, de salas de aula, de quadras, refeitórios ou sequer de seu conteúdo. A escola é 

um lugar de instrução e socialização, de expectativas e contradições, de chegadas e 

partidas, de encontros e desencontros, ou seja, um ambiente onde as diversas 

dimensões humanas se revelam e são reveladas. (Paulo Freire – Diretrizes da 

Educação Integral pag. 19“.  

Dessa forma, o Projeto Político Pedagógico foi elaborado a partir de alguns 

pressupostos das Teorias Crítica e pós Crítica, definindo a intencionalidade política e 

formativa, expressando concepções pedagógicas, assumindo uma proposta de 



  

 

 

 

18 

intervenção refletida e fundamentada, orientada para a organização das práticas da e 

na escola. 

Conforme aponta (PUCCI, 1995),  nos apoiamos nos pressupostos da Teoria 

Crítica ao questionar o que pode parecer natural na sociedade, como: desigualdades 

sociais, hegemonia do conhecimento científico em relação a outras formas de 

conhecimento, neutralidade do currículo e dos conhecimentos, busca de uma 

racionalidade emancipatória para fugir da racionalidade instrumental, procura de um 

compromisso ético que liga valores universais a processos de transformação social. 

Segundo SILVA, 2003 a fundamentação  na Teoria Pós-Crítica se da: Ao abrir espaço 

não apenas para ensinar a tolerância e o respeito, mas, sobretudo, para provocar 

análises “[...] dos processos pelos quais as diferenças são produzidas através de 

relações de assimetria e desigualdade”  

  Para os fins e princípios norteadores, estabelecidos pela Escola para orientar 

sua prática educativa, foram definidos em consonância com as diretrizes emanadas da 

Constituição Federal, da LDB- lei 9394/ 96 vigente, das orientações da SEEDF, 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, Parâmetros Curriculares da 

Educação Infantil e das possibilidades curriculares oferecidas através de projetos. 

O processo de ensino e aprendizagem vai além de conteúdos didáticos. É 

necessário conhecer e acompanhar individualmente o desenvolvimento de cada 

criança durante o período escolar, pois, o currículo escolar não pode desconsiderar o 

contexto social, econômico e cultural dos estudantes. A democratização do acesso à 

escola para as classes populares requer que esta seja reinventada, tendo suas 

concepções e práticas refletidas e revisadas com vistas ao atendimento às 

necessidades formativas dos estudantes, grupo cada vez mais heterogêneo que 

adentra a escola pública do DF. 

 

8 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO  

O CEPI Buriti agrupa seus 150 alunos, de acordo com a faixa etária, 

considerando as possíveis regularidades relacionadas aos aspectos afetivos, 

emocionais e cognitivos.  

 

As turmas são distribuídas conforme tabela abaixo: 

TURMA QUANTITATIVO IDADE 

Berçário I 08 alunos 4 a 11 meses 
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Berçário II 08 alunos 1 ano e 11 meses 

Maternal I (2 turmas) 36 alunos 2 anos a 2 anos e meio 

Maternal II (5 turmas) 98 alunos      3 anos a 3 anos e 11 meses 

 

A duração de cada período da educação infantil corresponde a, no mínimo, 200 

(duzentos) dias letivos com jornada integral (7h30 às 17h30). São desenvolvidas 

atividades elaboradas a partir do currículo em movimento da educação básica, levando 

em consideração a realidade e as necessidades dos alunos.  

Todos os dias na acolhida a recepção das crianças é feita com musicalização 

com a participação de todas as professoras e monitoras. A hora do banho é sempre no 

período vespertino. 

O CEPI possui infraestrutura adequada, recursos pedagógicos diversos, 

profissionais especializados como Diretora e Coordenadora Pedagógica,  Professoras, 

Monitoras, Nutricionista, Cozinheiro, Serviços Gerais e Porteiro com a finalidade de 

promover o desenvolvimento pleno das crianças.  

 

Diretor(a) Pedagógico(a): A função de Diretor (a) Pedagógico (a) será exercida por 

profissional graduado em Pedagogia, com habilitação em Administração/Gestão 

Escolar, ou Pós-graduação /Especialização em Administração/Gestão Escolar, com 

carga horária de no mínimo 40 horas semanais, a ser desempenhada na Instituição 

Educacional para qual foi contratado. O(a) Diretor(a) Pedagógico(a) poderá, a critério 

da Instituição Educacional Parceira, exercer também a função de Secretário Escolar 

desde que possua o curso de Secretariado Escolar ou esteja cursando, necessitando 

de ”autorização de caráter suplementar e a título precário” expedida pelo setor 

competente da Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação – 

SUPLAV, dispensando a contratação deste profissional.  

 

Coordenador(a) Pedagógico(a): A função de Coordenador (a) Pedagógico (a) será 

exercida pelo profissional da educação, portador de diploma de curso de nível médio 

Magistério, Magistério Superior ou curso Superior em área pedagógica e afim, com 

carga horária de no mínimo 40 horas semanais, a ser desempenhada na Instituição 

Educacional para qual foi contratado. 
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Professor(a): A atividade docente será exercida por profissional com diploma de nível 

superior, formado em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 

institutos superiores de educação, com habilitação em Magistério e/ou Magistério para 

Educação Infantil, admitida a formação mínima para o exercício do magistério na 

Educação Infantil, oferecida em nível médio na modalidade normal. Esta Instituição 

Educacional optou pelo cumprimento de 40hs para essa categoria, conforme abrange 

a Convenção Coletiva 2016/2018 do SINPROEP – Sindicato dos Professores em 

Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal. 

 

Monitor(a): A função de monitor será exercida por profissional que deverá ter formação 

mínima em Ensino Médio, com carga horária de no mínimo 40 horas semanais.  

 

Nutricionista: A função de Nutricionista será exercida por profissional graduado em 

Nutrição e regularmente inscrito no Conselho Regional de Nutricionistas da sua 

respectiva jurisdição. Cada Instituição Educacional Parceira deverá ter, no quadro de 

profissionais, um nutricionista. A carga horária desse profissional são de 20hs 

semanais. 

 

Cozinheiro(a): A função de Cozinheiro(a) será exercida por profissional com 

experiência comprovada. 

 

Serviços Gerais: Os Serviços Gerais realizados pelo agente de conservação e limpeza 

serão exercidos por profissional com experiência comprovada na atividade. 

 

Porteiro: O profissional que exercer a função de porteiro deverá ter experiência 

comprovada na atividade. 

 

 

 

Composição da Equipe: 

 

QUANTIDADE PROFISSIONAL CARGA HORÁRIA 

01 Diretora Pedagógica 44 horas semanais 

01 Coordenadora Pedagógica 44 horas semanais 



  

 

 

 

21 

09 Professoras 40 horas semanais 

09 Monitoras 44 horas semanais 

01 Nutricionista 20 horas semanais 

01 Cozinheira 44 horas semanais 

02 Auxiliares de cozinha 44 horas semanais 

02 Auxiliares de Serviços Gerais 44 horas semanais 

02 Auxiliares de zeladoria 44 horas semanais 

01 Porteiro 44 horas semanais 

 

Diretor (a): Maria do Socorro de Sousa Miranda 

Coordenador (a): Allana Jéssica Correia Monteiro da Silva 

 

O CEPI oferece às crianças 05 refeições diárias:  

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES 

Café da manhã 07h40 

Lanche da manhã 9h55 

Almoço 12h10 

Lanche da tarde 14h40 

Jantar 16h55 

 

A equipe gestora do CEPI tem procurado construir uma estreita relação com os pais, 

cuja presença e parceria são fundamentais para o alcance dos nossos objetivos.  

As professoras coordenam diariamente de 13h30 as 14h30, totalizando 5hs 

semanais. Durante as coordenações é feito o planejamento das atividades pedagógicas 

que serão desenvolvidas semanalmente nas turmas, conforme o cronograma mensal, 

e o acompanhamento e avaliação do trabalho que vem sendo realizado, visando às 

adequações para atender às necessidades dos alunos. Semanalmente, duas 



  

 

 

 

22 

coordenação é destinada para o estudo de temas relevantes para a prática pedagógica 

e aperfeiçoamento profissional.    

 

9 - ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO  

A avaliação é um processo contínuo que visa avaliar o aluno de forma integral 

(aspectos cognitivos, afetivos, motores), destacando os aspectos que ainda precisam 

ser trabalhados; e o trabalho da professora, evidenciando a necessidade de buscar 

novas estratégias para trabalhar os conteúdos. Dessa forma, as informações obtidas 

através da avaliação viabilizam o redimensionamento da ação pedagógica, visando 

possibilitar que cada criança alcance o máximo desenvolvimento em cada período, 

conforme as suas possibilidades. 

O registro do processo de aprendizagem é realizado através observação 

sistemática das atividades feitas individual ou coletivamente (exposição das produções 

pelas crianças), relatórios, FIA (ficha individual do aluno), escuta sensível conforme a 

faixa etária das crianças, reunião de pais, conselho de classe e do RDIA (Relatório 

Descritivo Individual do Aluno) registrado pela professora a partir das observações 

realizadas ao longo do semestre, destacando os aspectos relevantes do processo de 

desenvolvimento de cada aluno. Tanto o bloco de atividades quanto o relatório são 

feitos semestralmente. Tais informações são socializadas com as famílias nas reuniões 

de pais (semestrais). 

A avaliação, que se diz formativa, será sempre a da observação do desempenho 

e do crescimento da criança em relação a ela mesma e jamais de sua comparação com 

os pares. Ao avaliar, visamos captar as expressões, a construção do pensamento e do 

conhecimento, desenvolvimento da criança bem como suas necessidades e interesses, 

guia primordiais do planejamento e das práticas pedagógicas. 

 

 

 

10.  ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

A escola organiza seu projeto político pedagógico  com base no Currículo em 

Movimento da Educação Infantil da SEEDF, partindo das práticas sociais, mas não 

esgotam as múltiplas práticas e  o mundo infantil imerso em campos de experiência da 

criança, quais sejam: O eu, o outro e o nós; Corpo, gesto e movimentos; Traços, sons 
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cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações. 

 

O eu, o outro e o nós: Propõe que as crianças descubram a si mesmas, aos 

grupos das quais fazem parte família e/ou responsáveis, instituição de educação para 

a primeira infância, igreja, academia etc.) e a outros coletivos, no sentido de formar sua 

identidade e alteridade. Fomenta-se o fortalecimento das crianças nos seus grupos e o 

respeito aos demais que delas diferem, elementos fundamentais da beleza e riqueza 

da diversidade humana. (Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação 

Infantil Pág. 63); 

 

Corpo, gesto e movimentos: Prepõe o trabalho voltado ao desenvolvimento 

corporal da criança que, ao se expressar, interage com o mundo desde cedo por meio 

de gestos e movimentos corporais, sejam eles dotados de intencionalidade ou de 

impulsos próprios da infância, bem como de espontaneidade ou coordenação de 

movimentos, gestos e sentidos. A criança brinca e interage em diversas situações 

sociais e culturais as quais está exposta, estabelecendo relações que produzam 

conhecimentos sobre si e o outro e, progressivamente, tomando consciência de sua 

corporeidade. (Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil Pág. 

68); 

 

Traços, sons, cores e formas: Abrange o trabalho educativo que evidencia as 

manifestações artísticas, culturais e cientificas como aporte de desenvolvimento infantil, 

sejam elas locais ou de maior amplitude, como regionais, nacionais ou internacionais. 

(Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil Pág. 76); 

 

Escuta, fala, pensamento e imaginação: As crianças participam de experiências 

de falar e ouvir, de forma a potencializar sua participação na cultura falada – oral ou 

gestual -, pois “é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas descrições, 

nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas implicações com as 

múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e 

pertencente a um grupo social” (BRASIL, 2017.p.40). (Currículo em Movimento da 

Educação Básica – Educação Infantil Pág. 86); 
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Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: Propõe que as 

crianças experimentem o mundo ao seu redor, enquanto investigam, descobrem, 

interagem, elaboram e transformam a sociedade na qual estão inseridas. (Currículo em 

Movimento da Educação Básica – Educação Infantil Pág. 94); 

 

 

Eixos Transversais 

Educação para diversidade 

Educação para sustentabilidade 

Educação para direitos humanos 

Educação para cidadania 

 

 

A - PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Educar para a formação 
pessoal e social, com a 
finalidade de que cada 
criança possa tornar-se uma 
pessoa politizada, 
participativa, engajada, 
comprometida, crítica e 
responsável por seu destino 
e sensível ao destino da 
humanidade; 
 
Formar indivíduos 
equilibrados e 
transformadores, capazes 
de contribuir para a melhoria 
da sua e da qualidade de 
vida de todos; 
 
Respeitar e promover na 
criança pequena, o 
fortalecimento de suas 
múltiplas linguagens, como 
complemento estruturante 
de sua formação como 
pessoa; 
 
Proporcionar à criança a 

possibilidade de explorar e 

descobrir todas as 

dimensões do seu corpo, 

das relações sociais, do 

espaço, da natureza e da 

vida social; 

Desenvolver a sua 

capacidade de observar, 

descobrir, pensar, construir, 

- A promoção 
de um 
ambiente 
físico 
agradável e 
de 
aprendizagem
. 
 
- Consolidar 

100% do 

envolvimento 

da família com 

a escola;  

- Formar 

sujeitos 

emancipados, 

capazes de 

pensar e agir 

reflexiva e 

criticamente 

diante das 

imposições e 

construções 

da vida social; 

- Alcançar 

100% da meta 

pactuada; 

- Alcançar 

100% da 

aplicabilidade 

Desenvolver os 
projetos: Projeto 
Adaptação, Projeto 
Alimentação 
Saudável, Projeto  
Ética e Relação 
Social, Projeto 
Sexta Cultural, 
Projeto  Valores 
para Vida, Projeto 
Eu acredito na 
Família, Projeto 
Leitor em Formação 
e  Projeto Leitura e 
Releitura de Obras 
de Arte, trabalhando 
todos os eixos do 
Currículo em 
Movimento da 
Educação Infantil: 
Linguagem 
Corporal, 
Linguagem Oral e 
Escrita, Linguagem 
Matemática, 
Linguagem Artística, 
Interações com a 
Natureza e a 
Sociedade, 
Identidade e 
Autonomia e 
Linguagem Digital e 
demais ações 
constantes  no  
Projeto Político 
Pedagógico de 
2016; 
 
Destaca-se ainda:   

- Semana de 

Conscientização do 

• Uma vez ao ano os 

Pais/Responsáveis, 

participam dando 

opiniões e sugestões 

com relação aos 

serviços prestados; 

• Avaliação do Corpo 

Docente referente aos 

seguintes aspectos: 

 - Das Qualidades 

Pessoais – 

entusiasmo, 

responsabilidade, 

relacionamento inter 

pessoal, atualidades, 

espírito de doação, fé 

e de colaboração; 

- Das Ações 

Pedagógicas – 

formação continuada 

abordando os diversos 

temas como: 

educação nos dias 

atuais, metodologia 

atualizada, manejo 

com as turmas, 

relacionamento com 

 
Diretores(as), 
professores 
(as), 
coordenadores 
(as) pedagógicos 
(as), estudantes, 
pais,  
enfim, todos 
juntos para a 
promoção de uma 
educação de 
qualidade. 
 

- 15/02 Início do Ano 
Letivo 
- 15/02 a 02/03 Período 
de 
inserção/adaptação/aco
lhimento; 
- 07/03 Reunião 
Pedagógica de Pais e 
Educadores 
(Institucional); 
-05 a 09/03 Semana 
Distrital de 
Conscientização e 
Promoção da Educação 
Inclusiva aos alunos 
com Necessidades 
Educacionais Especiais 
(Lei Distrital nº 
5.714/2016); 
- 19 a 23/03 Semana de 
Conscientização do 
Uso Sustentável da 
Água nas Escolas (Lei 
nº5.243 de 15/12/2013); 
- 18/04 1º Dia de 
Formação em Rede 
para os profissionais de 
Educação Infantil (dia 
não letivo); 
- 07 a 11/05 Semana da 
Educação para a Vida/ 
Dia Letivo Temático 
(09/05); 
- 18/05 Festa da 
Família; 
- 08/06  Festa Junina; 
- 20/06 2º Dia de 
Formação em Rede 
para os profissionais de 
Educação Infantil (dia 
não letivo); 
- 02/07 Conselho de 
Classe; 
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propor alternativas e 

modificar sua realidade; 

ESPECÍFICOS 

● Respeitar e promover na 

criança na primeira fase de 

formação, o fortalecimento de 

suas múltiplas linguagens, 

como complemento 

estruturante de sua formação; 

● Proporcionar cuidados 

básicos à criança, no que se 

refere a segurança, higiene e 

saúde; 

●Oferecer estímulos 

ambientais indispensáveis a 

seu desenvolvimento global e 

harmonioso; 

● Promover a integração 

entre a família, a equipe de 

especialistas, os professores 

e os funcionários da Escola, 

visando uma ação educativa 

compartilhada; 

●Manter interação afetiva 

com a criança, 

demonstrando-lhe carinho e 

amor; 

●Promover estimulação 

visual e sonora adequada à 

faixa etária. 

●Respeitar no educando o 

interesse e o cuidado com a 

natureza, fazendo-o 

consciente de que ele é o 

único responsável pela 

preservação do meio 

ambiente; 

●Conscientizar o educando 

em relação a diversidade 

cultural existente; 

●Integralizar saberes 

oriundos do âmbito 

doméstico-cultural, com os 

saberes institucionais, 

promovendo educação 

integralizadora; 

●Desenvolver gradativamente 

a identidade e autonomia da 

criança; 

● Privilegiar o “brincar” como 

linguagem natural que a 

do Currículo 

da Educação 

Infantil da 

SEEDF; 

- Cumprir 

100% do 

disposto no 

Plano de 

Trabalho; 

- Oportunizar 

a Participar 

100% dos 

profissionais 

nas 

Formações 

Continuadas. 

 

Uso Sustentável da 

Água nas Escolas 

(Lei nº 5.243 de 

15/12/2013), Semana 

da Educação para a 

Vida, – Semana da 

Educação Infantil, Dia 

Distrital da Educação 

Infantil, Dia Nacional 

de Luta das Pessoas 

com Deficiência (Lei 

nº11.133/2005), Dia 

Nacional da 

Consciência Negra, 

inclusão da Cultura 

Afro-Brasileira, 

Formação em Rede 

para os profissionais 

de Educação Infantil,  

Planejamento 

Pedagógico da 

Comunidade Escolar, 

Festa da Família, 

Festa Junina, Cantata 

de Natal,  A 

Plenarinha 2018, 

Jogos Infantis, Artes 

na Educação Infantil 

e Transição na 

educação Infantil. 

 

 

  

 

os alunos e seus 

responsáveis. 

• No início de cada 

ano e semestre letivo, 

a equipe pedagógica 

se reúne para 

trabalhar a semana 

pedagógica com 

temas diversos; 

• Coordenação 

Pedagógica uma hora 

diária de segunda a 

sexta com professor e 

monitor nas quartas 

pela manhã; 

• Reunião Semestral 

de pais e mestres; 

 

• Planejamento 

Pedagógico da 

Comunidade Escolar; 

Na coordenação 

pedagógica espaços 

privilegiados para 

pensar, planejar, 

avaliar, avaliar-se e 

promover o encontro 

dos processos de 

ensinar e aprender 

com o alcance da 

desejada qualidade. 

Ocorre o Conselho de 

Classe,  

semestralmente ou 

quando se fizer 

necessário em caso 

atípico. 

 
 

- 05/07 1ª Reunião 
Pedagógica Semestral 
de pais e mestres; 
-08/08 Dia Letivo 
Temático; 
-17/08 Dia do 
Patrimônio Cultural(Lei 
Distrital nº 5.080/2013); 
- 19/08 Cultura Digital 
@ 
- 20 a 24/08 Semana 
da Educação Infantil; 
- 25/08 Comemoração 
do Dia Distrital da 
Educação Infantil; 
- 11/08 Planejamento 
Pedagógico da 
Comunidade 
Escolar/Dia Letivo 
Temático; 
- 21/09  Dia Nacional de 
Luta das Pessoas com 
Deficiência (Lei 
nº11.133/2005); 
- 08 a 11/10  Semana 
da Criança; 
- 24/10 3º Dia de 
Formação em Rede 
para os profissionais 
de Educação Infantil 
(dia não letivo); 
- 20/11 Dia Nacional 
da Consciência 
Negra/ Dia Letivo 
Temático; 
- 04/12 – Dia do 
Orientador 
Educacional; 
- 13/12 Cantata de 
Natal; 
-14/12 – Conselho de 
Classe; 
- 20/12 2ª Reunião 
Pedagógica Semestral 
de pais e mestres /Dia 
Letivo Temático; 
 
Obs. 
 
As datas acima 
poderão sofrer 
alterações desde que 
autorizada pela SEEDF. 
Caso isso ocorra, os 
pais/responsáveis 
serão informados  
através de circular.   
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criança se utiliza para 

significar e ressignificar o  

seu mundo; 

●Trabalhar a  inclusão da 

Cultura Afro-Brasileira; 

●Trabalhar Dia Distrital da 

Educação Infantil lei Distrital 

n° 4.751/2011,  

●Trabalhar o Dia Nacional 

de Luta de Pessoas com 

deficiência. 

Gestão Pedagógica 

 Conhecer, cumprir e 

divulgar os princípios e as 

diretrizes da administração 

pública, a legislação e as 

normas vigentes, 

incorporando-as à prática 

gestora no cotidiano da 

gestão escolar; 

 Liderar, gerenciar e 
articular o trabalho de 
professores e funcionários 
em função das 
aprendizagens dos alunos; 

 Responder legalmente e 
judicialmente pela escola e 
pedagogicamente por seus 
resultados. 
 

- Alcançar 

100% da meta 

pactuada, da 

aplicabilidade 

do Currículo 

da Educação 

Infantil da 

SEEDF e do 

disposto no 

Plano de 

Trabalho; 

- Oportunizar 

a Participar 

100%  dos 

profissionais 

nas 

Formações 

Continuadas e 

demais ações 

constantes no  

Projeto 

Político 

Pedagógico 

de 2018 e 

demais 

documentos 

oficiais. 

 

 

 

 Contribuir com a 
aplicabilidade do 
Currículo da 
Educação Infantil, 
do PPP da 
instituições e 
demais documentos 
oficiais da SEEDF; 

Trabalhar em 
conjunto com a 
coordenação 
pedagógica em prol 
do cumprimento dos 
documentos oficiais 
de SEEDF e do PPP 
da instituição. 

 

 Através de 
resultados de 
questionários 
preenchidos em 
reuniões pedagógicas 
que demonstra o grau 
de satisfação de todos 
os envolvidos no 
processo educacional 
como: professores 
(as), coordenadores 
(as) pedagógicos 
(as), estudantes, pais 
e agentes 
comunitários. 
 

Diretores(as), 
(as), coordenadores 
e orientador 
educacional(as).  

Nas reuniões 
ocorridas nas datas a 
seguir de acordo com 
Calendário Escolar:  
- 07/03Reunião 
Pedagógica de Pais e 
Educadores 
(Institucional) 
- 05/07 1ª Reunião 
Pedagógica 
Semestral de pais e 
mestres /Dia Letivo 
Temático; 
 
 

Gestão Participativa 

Abrange processos e 
práticas que respondam ao 
princípio da gestão 
democrática do ensino. 
 

Diagnosticar a 
realidade atual 
da escola para 
possíveis 
melhorias; 

Envolver atuações 
de órgãos 
colegiados e 
conselhos escolares 
no processo escolar 

Através de 

articulações e 

parcerias e a utilização 

de canais de 

comunicação com a 

comunidade escolar; 

Diretores(as), 
professores 
(as), 
coordenadores 
(as) pedagógicos 
(as), estudantes, 
pais, agentes 
comunitários,  

enfim, todos que 

contribuem para 

uma educação de 

qualidade. 

 

 

 

- 07/03Reunião 
Pedagógica de Pais e 
Educadores 
(Institucional) 
- 18/04 1º Dia de 
Formação em Rede 
para os profissionais 
de Educação Infantil 
(dia não letivo); 
- 18/05 Festa da 
Família; 
- 08/06  Festa Junina; 
- 20/06 2º Dia de 
Formação em Rede 
para os profissionais 
de Educação Infantil 
(dia não letivo); 
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- 05/07 1ª Reunião 
Pedagógica 
Semestral de pais e 
mestres; 
- 08/08 Planejamento 
Pedagógico da 
Comunidade 
Escolar/Dia Letivo 
Temático; 
- 24/10 3º Dia de 
Formação em Rede 
para os profissionais 
de Educação Infantil 
(dia não letivo); 
- 13/12 Cantata de 
Natal; 
- 20/12 2ª Reunião 
Pedagógica 
Semestral de pais e 
mestres. 
 

Gestão de pessoas 

Abrange processos e 
práticas de gestão visando o 
envolvimento e o 
compromisso de professores 
e demais profissionais, pais, 
mães e estudantes com o 
Projeto Político Pedagógico 
da Escola; 

Envolver a 
integração dos 
profissionais 
de escola, 
pais, mães, 
responsáveis 
e estudantes;  
 

 O 
desenvolvimento 
contínuo do 
profissional;  

Preservar o clima 
organizacional;  

A avaliação do 
desempenho;  

A observância dos 
direitos e deveres;  

A valorização e o 
reconhecimento do 
trabalho escolar 

Através de 

observações e 

registros de 

desempenho e 

participações; 

Professores e 
demais 
profissionais, pais, 
alunos e 
estudantes;  
 

- - 07/03Reunião 
Pedagógica de Pais e 
Educadores 
(Institucional) 
- 18/04 1º Dia de 
Formação em Rede 
para os profissionais 
de Educação Infantil 
(dia não letivo); 
- 18/05 Festa da 
Família; 
- 08/06  Festa Junina; 
- 20/06 2º Dia de 
Formação em Rede 
para os profissionais 
de Educação Infantil 
(dia não letivo); 
- 05/07 1ª Reunião 
Pedagógica 
Semestral de pais e 
mestres; 
- 08/08 Planejamento 
Pedagógico da 
Comunidade 
Escolar/Dia Letivo 
Temático; 
- 24/10 3º Dia de 
Formação em Rede 
para os profissionais 
de Educação Infantil 
(dia não letivo); 
- 13/12 Cantata de 
Natal; 
- 20/12 2ª Reunião 
Pedagógica 
Semestral de pais e 
mestres. 
- Coordenações 
pedagógicas segunda 
a sexta-feira de 
15h30 as 16h30. 
 

Abrange processos e 
práticas de interações 
Interação entre família e 
escola estruturando vínculos 
a fim de que essas famílias 
se tornem parceiras do 
processo educativo; 
 
 
 

Atingir 100% 
das famílias 
das crianças 
matriculadas 
na Instituição; 

Envolver 
todas as 
famílias no 
dia-a-dia da 
Instituição, 
participar junto 
com as 

Uma vez por 
semana participar 
do desenvolvimento 
das atividades de 
uma turma; 
 
-Nas reuniões 
semestrais trabalhar 
com as famílias as 
necessidades 
observadas; 
 

Será feita avaliação 
por diretores(as), 
professores, 
Pais. 
Terminando o 
processo de avaliação 
cujo avaliador não se 
identificará, será  
redigido um relatório 
do qual constará tudo 
de modo plenamente 
satisfatório; o que 

Coordenadora 

Pedagógica 

Eventos previstos: 
 
- 07/03Reunião 
Pedagógica de Pais e 
Educadores 
(Institucional) 
- 18/04 1º Dia de 
Formação em Rede 
para os profissionais 
de Educação Infantil 
(dia não letivo); 
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crianças 
evitando 
ruídos na 
Instituição; 

Promover a 
interação 
família escola 
estreitando 
vínculos afins; 
Participando 
de 
planejamento 
verificando as 
necessidades 
de forma 
específica 
incorporando 
o processo 
educativo, na 
perspectiva de 
uma educação 
integral; 
 
 

Trabalhar com a 
equipe em caráter 
de formação 
continuada, temas 
motivacionais inter e 
intrapessoais; 
inerentes a função 
 
 

deve ser reformulado; 
quais nestas não 
foram atingidas com 
levantamento das 
possíveis causas para 
isso; as sugestões e 
perspectiva para o 
próximo ano. 
 

 

Atender 100% dos 

alunos e das famílias. 

- 18/05 Festa da 
Família; 
- 08/06  Festa Junina; 
- 20/06 2º Dia de 
Formação em Rede 
para os profissionais 
de Educação Infantil 
(dia não letivo); 
- 05/07 1ª Reunião 
Pedagógica 
Semestral de pais e 
mestres; 
- 08/08 Planejamento 
Pedagógico da 
Comunidade 
Escolar/Dia Letivo 
Temático; 
- 24/10 3º Dia de 
Formação em Rede 
para os profissionais 
de Educação Infantil 
(dia não letivo); 
- 13/12 Cantata de 
Natal; 
- 20/12 2ª Reunião 
Pedagógica 
Semestral de pais e 
mestres. 
- Coordenações 
pedagógicas segunda 
a sexta-feira de 
15h30 as 16h30. 
 
Atendimentos 
previstos: 
Atendimentos 
agendados de acordo 
com a demanda 
durante o ano letivo 
 
Atendimentos 
imprevistos: 
Pais/responsáveis, 
Conselho Tutelar, 
colaborador dentre 
outros de acordo com 
a demanda durante o 
ano letivo;   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planejar, supervisionar e 
avaliar a adequação das 
instalações físicas, 
equipamentos, utensílios e 
os serviços de alimentação e 
nutrição da escola; 

 Planejar, orientar e 
supervisionar a partir do 
cardápio, as  atividades de  

Atingir 100% 
das famílias 
das crianças 
matriculadas  
na Instituição; 

Envolver 
todas as 

Promover palestras 
reuniões com temas 
específicos de 
acordo com as 
necessidades 
observadas; 

 através de 
resultados de 
questionários 

Através de 

observações e 

registros de 

desempenho e 

participação; 

 

Nutricionista Eventos previstos: 
- - 07/03Reunião 
Pedagógica de Pais e 
Educadores 
(Institucional) 
- 18/04 1º Dia de 
Formação em Rede 
para os profissionais 
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seleção, compra, 
armazenamento, 
quantidades de produtos a 
serem adquiridos, produção 
e distribuição dos alimentos, 
zelando pela qualidade dos 
produtos, observadas as 
boas práticas higiênicas e 
sanitárias; 

 Calcular os parâmetros 
nutricionais para atendimento 
da clientela com base em 
recomendações nutricionais, 
avaliação nutricional e 
necessidades nutricionais 
específicas; 

 Elaborar e assinar 
cardápios balanceados e 
variados, com periodicidade 
semanal adequados a faixa 
etária e perfil da população 
atendida com especial 
atenção àquele destinado ao 
Berçário, respeitando os 
hábitos alimentares incluindo 
alimentos de origem animal, 
vegetal e mineral, baseando-
se na observação da 
aceitação dos alimentos e 
restrições alimentares; 
Desenvolver projetos de 
educação alimentar e 
nutricional para a 
comunidade escolar 
,coordenando, 
supervisionando e 
executando programa de 
educação permanente em 
alimentação e nutrição, 
inclusive promovendo a 
consciência social, ecológica 
e ambiental. 

preenchidos em 
reuniões 
pedagógicas que 
demonstra o grau de 
satisfação de todos 
os envolvidos no 
processo 
educacional como: 
professores 
(as), coordenadores 
(as) pedagógicos 
(as), estudantes, 
pais e agentes 
comunitários. 
Participar das ações 
relativas ao 
diagnóstico, 
avaliação e 
nutricional das 
crianças; 
Efetuar controle 
periódico dos 
trabalhos 
executados; 

de Educação Infantil 
(dia não letivo); 
- 18/05 Festa da 
Família; 
- 08/06  Festa Junina; 
- 20/06 2º Dia de 
Formação em Rede 
para os profissionais 
de Educação Infantil 
(dia não letivo); 
- 05/07 1ª Reunião 
Pedagógica 
Semestral de pais e 
mestres; 
- 08/08 Planejamento 
Pedagógico da 
Comunidade 
Escolar/Dia Letivo 
Temático; 
- 24/10 3º Dia de 
Formação em Rede 
para os profissionais 
de Educação Infantil 
(dia não letivo); 
- 13/12 Cantata de 
Natal; 
- 20/12 2ª Reunião 
Pedagógica 
Semestral de pais e 
mestres. 
- Coordenações 
pedagógicas segunda 
a sexta-feira de 
15h30 as 16h30. 
 
Atendimentos 
previstos: 
Havendo necessidade 
será agendado de 
acordo com a 
demanda da família 
durante o ano letivo; 
Participar 
mensalmente 
da coordenação 
pedagógica para  
planejar atividades 
sugerindo a consumo 
de alimentos 
saudáveis na Cozinha 
Experimental; 
 
Atendimentos 
imprevistos: 
Pais/responsáveis;   
 

Gestão Financeira 

Prestação de contas dos 
recursos 

Garantia e 
implementaçã

o do 
Programa 

Educacional 

Planilha de gastos Através do setor 

Administrativo 

Mantenedora Fevereiro a dezembro 

Gestão Administrativa 

Compra de material Manutenção Conservação e 
manutenção 

Através do setor 

Administrativo 

Direção Fevereiro a dezembro 
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- Gestão Pedagógica e Administrativa 

A Direção da escola, constituída por um Diretor, representa o órgão técnico 

responsável pela administração, planejamento, coordenação e avaliação das atividades 

didático-pedagógicas e administrativas da Escola, sob a supervisão da diretoria geral da 

entidade, e tem por responsabilidade,  garantir:  

● o acesso e a permanência dos alunos na escola, com sucesso; 

● a formação de cidadãos capazes de ler, escrever, pensar, interpretar, argumentar, 

agir, interagir e ler a sociedade e as relações impostas pela vida social; 

● um espaço privilegiado de implementação de políticas socioculturais e de 

conscientização individual e social; 

sejam encontradas soluções próprias e estratégias inovadoras e justas para os 

problemas da realidade escolar local; 

● a efetivação lícita, transparente e flexível dos procedimentos administrativo-

financeiros; 

● a avaliação processual e coletiva do projeto pedagógico; 

● sejam respeitadas as  diferenças de caráter étnico, religioso, econômico, etário e 

de gênero na ação educativa; 

● a necessidade da ampliação dos recursos tecnológicos para garantir aos 

educandos o acesso às tecnologias de informação em ambientes virtuais de 

aprendizagem; 

● o aprimoramento do trato das questões culturais e socioambientais, com vistas  à 

promoção da qualidade de vida da comunidade. 

● o corpo docente da instituição é constituído por professores legalmente 

habilitados, de nível superior, selecionados pela direção da escola e/ou da mantenedora. 

 

12 – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

A Gestão pedagógica é exercida de forma democrática e participativa,  

privilegiando o trabalho em equipe e buscando o cumprimento pleno do 

compromisso coletivo. Para que as ações propostas na gestão participativa sejam 

alcançadas é fundamental que a nossa instituição estabeleça uma rede de relações 

entre os alunos, professores, pessoal de apoio, pais e comunidade, mediando à 

construção de uma identidade própria, portanto, um trabalho importantíssimo a ser 

exercida quanto a realização de análises da realidade, a busca de mudanças a visão 

interativa e reflexiva, por meio da participação de todos os envolvidos. 
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O CEPI – Buriti considera muito importante a opinião dos pais e ou responsáveis, 

retratada em reuniões semestrais, onde se abordam pontos importantes das práticas 

pedagógicas e demais atividades, visando sempre o bem-estar e o atendimento 

educativo de qualidade social oferecida as crianças de forma coletiva. 

As coordenações pedagógicas são diárias no turno vespertino (13h30 as 14h30) 

com o grupo docente durante as quais é realizado o planejamento, avaliação e 

adequação do trabalho que será desenvolvido com as crianças. Semanalmente, é 

realizado um momento de estudo, a partir da apropriação do Currículo em Movimento, 

base do trabalho na educação infantil. Além do Currículo, outros temas pertinentes 

também são estudados: estudo de textos, oficinas e interação das práticas 

pedagógicas. Os cursos oferecidos pela Secretária de Educação, também são 

instrumentos agregados na formação continuada. 

As professoras também participam da formação continuada realizada na EAPE. 

As monitoras têm um horário de coordenação, às quartas- feiras de manhã (08h as 

09hs), onde são estudados temas relevantes a sua área, buscando também o estudo 

do currículo em movimento da educação infantil.  

 

 

13 – PROJETOS ESPECÍFICOS 

 
PORQUE SE TRABALHAR PEDAGOGIA DE PROJETOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A Pedagogia de Projetos é uma metodologia de trabalho educacional que tem por 

objetivo organizar a constituição dos conhecimentos em torno de metas previamente 

definidas, de forma coletiva, entre alunos e professores. 

Ao trabalhar com a Pedagogia de Projetos,  explorando os eixos do Currículo em 

Movimento da Educação Infantil da SEDF: Linguagem Corporal, Linguagem Oral e 

Escrita, Linguagem Matemática, Linguagem Artística, Interações com a Natureza e a 

Sociedade, Identidade e Autonomia (cuidado consigo e com o outro) e Linguagem 

Digital, a escola tem como objetivo formar cidadãos autônomos e participativos na 

sociedade. Para conseguir formar este cidadão, é preciso desenvolver nos alunos a 

autonomia, a qual deve ser despertada desde a Educação Infantil.  

Significa acabar com o monopólio do professor tradicional que decide e define ele 

mesmo o conteúdo e as tarefas a serem desenvolvidas, valorizando o que os alunos já 

sabem ou respeitando o que desejam aprender naquele momento. 
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Na Pedagogia de Projetos, a atividade do sujeito aprendiz é determinante na 

elaboração de seu saber operatório e esse sujeito, que nunca está sozinho ou isolado, 

age em constante interação com os meios ao seu redor. O papel do educador, em suas 

intervenções, é o de estimular, observar e mediar, criando situações de aprendizagens. 

É fundamental que este saiba produzir perguntas pertinentes que façam os alunos 

pensarem a respeito do conhecimento. 

O mais importante no trabalho com projetos não é a origem do tema, mas o 

tratamento dispensado a ele, pois é preciso saber estimular o trabalho a fim de que se 

torne interesse para o grupo e não somente para alguns, só assim, o estudo envolverá 

a todos de maneira ativa e participativa nas diferentes etapas. É importante perceber a 

criança como um ser em desenvolvimento, com vontade e decisões próprias, cujos 

conhecimentos, habilidades e atitudes são adquiridos em função de suas experiências, 

em contato com o meio, e através de uma participação ativa na resolução de problemas 

e dificuldades. Por isso, ao desenvolver um projeto de trabalho, os educadores devem 

estar cientes que algumas etapas devem ser seguidas: 

A primeira delas é a intenção, na qual o professor deve organizar e estabelecer 

seus objetivos pensando nas necessidades das crianças, para posteriormente se 

instrumentalizar e problematizar o assunto, direcionando a curiosidade das crianças 

para a montagem do projeto. 

Em seguida, a preparação e o planejamento; nesta segunda etapa, planeja-se 

o desenvolvimento com as atividades principais, as estratégias, a coleta do material de 

pesquisa, a definição do tempo de duração do projeto, e como será o fechamento do 

estudo do mesmo. Ainda nesta fase, o professor deve, elaborar com as crianças a 

diagnose do projeto que consiste em registrar os conhecimentos prévios sobre o tema 

(o que já sabemos), as dúvidas, questionamentos e curiosidades a respeito do tema (o 

que queremos saber) e onde pesquisar sobre o tema, objetivando encontrar respostas 

aos questionamentos anteriores (como descobrir). Essas atividades prestam-se a 

valorizar o esforço infantil, contribuindo para a formação do autoconceito positivo. 

Execução ou desenvolvimento; é nesta etapa que ocorre a realização das 

atividades planejadas, sempre com a participação ativa das crianças, pois eles são 

sujeitos da produção do saber e, afinal, ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar possibilidades para sua elaboração. É interessante realizar, periodicamente, 

relatórios parciais orais ou escritos a fim de acompanhar o desenvolvimento do tema. 
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E enfim, a apreciação final, na qual é necessário avaliar os trabalhos que foram 

programados e desenvolvidos, dando sempre oportunidade a criança de verbalizar 

seus sentimentos sobre o desenrolar do projeto, desse modo, ao retomar o processo, a 

turma organiza, elabora saberes e conhecimentos, opina, avalia e tira conclusões 

coletivamente; o que promove crescimento tanto no âmbito cognitivo, quanto no social, 

afetivo e emocional. 

É possível a realização de dois ou três projetos concomitantes com bastante 

proveito, uma vez que podem abranger diversas áreas de conhecimento, o que 

oportuniza o desenvolvimento da autonomia para solucionar problemas com o espírito 

de iniciativa e de solidariedade. 
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B - QUADRO SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA ESCOLA 

 

PROJETO 
OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 
AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO 

Projeto 

Adaptação 

Justificativa: 

 

 

Desenvolver um 

trabalho que facilite a 

transição do ambiente 

familiar ao escolar, 

pensando e 

planejando atividades 

que garantam uma 

inserção gradativa, 

envolvendo todos em 

um ambiente afetivo e 

acolhedor. 

 

Desenvolvimento/Atividade 

 

 Dinâmicas de recepção; 

 Desenhos em oficio do 

ambiente escolar; 

 Recorte e colagem com 

gravuras do ambiente escolar; 

 Músicas; 

 Confecção de crachás; 

 Decoração para sala de aula; 

 Conversa informal sobre as 

férias; 

 Identificação das pessoas 

suas funções no ambiente 

escolar; 

 Conhecer o espaço físico e a 

rotina da escola; 

 Construção da própria imagem 

e da identidade; 

 Elaboração oral e coletiva de 

regras de convivência; 

 Construção dos cantinhos. 

 

Diretor, professor, 

Coordenador 

pedagógico, 

estudante, família, 

enfim, todos que 

de que contribui 

para execução do 

projeto. 

 Por meio do desenvolvimento das crianças 

e da equipe pedagógica. 

 

Projeto 

Alimentação 

Saudável 

 

Ampliar o vocabulário; 
* Promover o consumo 

de frutas, legumes e 
verduras; 

* Prover atividades que 
valorizem e 
aproximem as 
crianças dos 
alimentos com 
menor aceitação; 

* Investigar a 
importância nutritiva 
dos alimentos e 
despertar o apreço 
por eles; 

* Conhecer e identificar 
os diferentes tipos 
de alimentos; 

* Observar as cores e 
sentir tanto os 
sabores quanto a 
textura dos 
alimentos; 

* Conscientizar os 
alunos, por meio da 
informação do 
cardápio diário, da 
importância da boa 
alimentação sem 
desperdícios; 

* Conhecer a 
necessidade da 
higienização dos 
alimentos e das 
mãos. 

 Rodinhas de conversa sobre 

alimentação; 

 Conhecimento semanal do 

cardápio; 

 Cozinha experimental; 

 Estudo em sala de aula sobre 

alimentos saudáveis e não 

saudáveis; 

 Jogos; 

 Historias; 

 Videos; 

 Fotografias; 

Diretor, professor, 

coordenador 

pedagógico, 

estudante, família, 

enfim, todos que 

de que contribui 

para execução do 

projeto. 

 PPor 

meio do desenvolvimento das crianças e da 

equipe pedagógica. 
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Projeto: 

Respeitando 

as Diferenças 

* Educar as crianças 

para o respeito á 

diferença, pois as 

mesmas 

enriquecem nosso 

conhecimento; 

 * Estimular a 

convivência de 

crianças de 

diferentes raças e 

etnias nas 

brincadeiras, no 

ambiente escolar; 

 * Incentivar o 

comportamento 

respeitoso e sem 

preconceito em 

relação a 

diversidade e as 

diferenças em seu 

convívio social;  

* Conhecer algumas 

manifestações 

culturais, 

demonstrando 

atitudes de 

interesse, respeito e 

participação frente a 

elas, valorizando a 

diversidade; 

* Promover a 

socialização das 

crianças por meio 

de sua participação 

e inserção nas 

diversas práticas 

sociais, sem 

discriminação de 

espécie alguma. 

 Na roda de conversas exerce a 

cidadania no resgate as culturas, 

legitimando valores: morais, 

sociais intelectuais; 

 Na hora do conto trabalhar a 

questão racial contando a história: 

Patinho feio personagem que é 

excluído por ser diferente; 

 Na hora do conto trabalhar a 

história: Menina bonita do laço de 

fita de Ana Maria Machado; 

 O menino de todas as cores/ o 

livro do Elmer o elefante;  

 Confecção de painéis com os 

diferentes tipos de raças; branco, 

negro, indígena e pessoas com 

deficiência;  

 Levar para as salas de aula 

bonecas negras e figuras para 

incentivar as crianças a brincarem 

com as bonecas e depois fazer o 

mesmo com os colegas sentados 

ao seu lado/ observando as 

figuras; 

 Apresentar filmes que tratam de 

personagens considerados 

diferentes; 

 O filme: Dumbo;  

Levando para a sala de aula animais da 

mesma raça, mas que tenham 

cores diferentes: pintinhos (corrijo, 

preto e amarelo), coelho (branco 

cinza e preto); 

Diretor, professor, 

Coordenador 

pedagógico, 
estudante, família, 
enfim, todos que 
de que contribui 

para execução do 
projeto. 

 Por meio do desenvolvimento das crianças e da 

equipe pedagógica. 

 

Projeto 

Ecologia; Meio 

Ambiente 

 Perceber os 
cuidados 
necessários à 
preservação da 
vida e do 
ambiente; 

 Demonstrar que a 
reciclagem pode 
trazer inúmeros 
benefícios; 

 Desenvolver o 
respeito para com 
a natureza e para 
consigo mesmo; 

 Conhecer 
diversas formas 
de vida existentes 
no meio ambiente: 
fauna, flora, vida 
marinha; 

 Conhecer as 
partes de uma 
planta; 

 Conhecer os tipos 
de animais; 

 Desenvolver a 
linguagem oral; 

 Levar a criança a 
valorizar o meio 
ambiente e 
identificar-se 
como parte 
integrante e 
agente de 
promoção do 
desenvolvimento 
sustentável. 

 Observar o 
desenvolvimento 

 Fazer recorte em jornais e revista 
de embalagens retornáveis e colar 
no mural; 

 Manuseio de livros de história; 

 Fazer um caixa com brinquedos 
diferenciados, tampas diversas, 
cones para empilhar;  

 Interpretações oral e por meio de 
desenhos dos textos lidos e 
ouvidos; 

 Exploração de músicas, para 
dançar, movimentar-se, dormir; 

  Pinturas, ensaios de dobraduras, 
rasgadura de papéis, recortes e 
colagens; 

 Confecção de livros coletivos e 
painéis; 

 Leitura de parlendas; contos; 
poemas; rimas; 

 Explorar o espaço verde da escola 
e nas proximidades da mesma;  

 Colocar a criança em contato com 
objetos diversos, para que possa 
manifestar sua curiosidade e 
interesse; 

 Colagem utilizando materiais 
encontrados no chão; 

 Ginástica historiada. Sugestão A 
sementinha de Betto Hermann; 

 Confecção de fantoches utilizando 
caixas de leite; 

Diretor, professor, 

Coordenador 

pedagógico, 
estudante, família, 
enfim, todos que 
de que contribui 

para execução do 
projeto. 

 Por meio do desenvolvimento das crianças e da 

equipe pedagógica. 
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de uma planta 
(hortaliça).  

 Valorizar o meio 
ambiente. 

 

Projeto Hora 

Cívica 

 Tornar o ambiente 

escolar mais 

prazeroso; 

 Incentivar o hábito 

de cantar hinos 

cívicos; 

 Promover momentos 

de lazer; 

 Integrar a 

socialização; 

 Possibilitar aos 

educandos 

momentos culturais 

para que os mesmos 

possam demonstrar 

suas diferentes 

habilidades 

artísticas; 

 Incentivar a 

participação das 

crianças em 

momentos solenes. 

 A hora cívica será realizada toda 

sexta-feira, em dia marcado com 

antecedência, para que todos 

possam preparar-se para as 

apresentações que serão 

coordenadas pelos professores e 

equipe pedagógica. 

 Diretor, professor, 

Coordenador 

pedagógico, 
estudante, família, 
enfim, todos que 
de que contribui 

para execução do 
projeto. 

 Por meio do desenvolvimento das crianças e da 

equipe pedagógica. 
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Projeto Leitura 

e Releitura de 

Obras de Arte 

 Manter contato com 
obras de artes; 

 Desenvolver a 
capacidade de 
valorizar e admirar 
as obras artísticas; 

 Apreciar, observar e 
ter conhecimento 
técnicas e recursos 
utilizados por artistas 
plásticos; 

 Possibilitar 
referências para 
novas criações; 

 Promover o fazer 
artístico; 

 Despertar a vontade 
de aprender através 
das artes plásticas;  

 Ter o contato com 
obras de artistas 
plásticos por meio de 
reproduções gráficas 
e visitas a museus; 

 Fazer leitura e 
releitura de obras de 
artes; 

 Utilizar diversos 
materiais gráficos 
sobre diferentes 
superfícies 
ampliando as 
possibilidades de 
expressão e 
comunicação; 

 Possibilitar a visão e 
a leitura do mundo 
por meio da 
apreciação por meio 
das obras de artes; 

 Desenvolver o 
processo de criação 
por meio da 
produção de 
desenhos, pinturas, 
colagens e 
modelagens; 

 Explorar as 
possibilidades 
oferecidas pelos 
diversos materiais 
para o fazer artístico; 

 Valorizar suas 
próprias produções, 
das de outras 
crianças e da 
produção de arte em 
geral; 

  Conhecer a vida dos 
artistas estudados, 
bem como o 
contexto histórico 
em que viveram;  

 Realizar a leitura de 
imagens diversas; 

 Desenvolver 
oralidade, interação 
e socialização; 

 Aprofundar 
conhecimentos 
sobre cores, linhas e 
formas; 

 Identificar cores 
primárias e 
secundárias; 

 Realizar um momento festivo para 
a apresentação do Projeto Leitura 
e Releitura de Obras de artes e da 
Mala de Obras de Artes; 

 Conversar com as crianças sobre 
os cuidados que devem ser 
tomados com os materiais; 

 Apresentar a foto do artista 
escolhido e através de narrativa, 
falar às crianças sobre a vida dele, 
o contexto histórico onde ele viveu; 

 Apresentar a obra escolhida 
indagando e destacando os 
elementos usuais utilizados pelo 
artista, tais como material 
utilizado, técnica, cores, traços; 

 Questionar e refletir com as 
crianças sobre os sentimentos que 
remetem a obra observada, 
utilizando do quadro de 
expressões (alegre, triste, etc); 

 Pedir às crianças, sugestão de 
possíveis títulos para as obras 
observadas; 

 Fornecer à criança materiais e 
suportes diversos, incentivando-os 
realizar as releituras plásticas 
após a leitura e apreciação das 
obras; 

  Programar a visita ao um museu 
ou exposição para a apreciação 
das obras expostas, observando 
as regras previstas;  

 Expor, sempre, e logo em seguida 
às produções das crianças em 
murais ou instalações; 

 Estudar as cores primárias e 
secundárias por meio de 
atividades tais como: colorindo 
água, misturando as tintas para 
obter novas nuances, etc. 

 Assistir ao vídeo: Doki Descobre 
as Cores (Discovery Kids).  

 

Diretor, professor, 

Coordenador 

pedagógico, 
estudante, família, 
enfim, todos que 
de que contribui 

para execução do 
projeto. 

 Por meio do desenvolvimento das crianças e da 

equipe pedagógica. 
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 Ampliar a 
coordenação motora 
fina e ampla; 

 Perceber traços da 
natureza nas obras 
estudadas; 

 

Plenarinha 

2018 

O universo do 

Brincar 

 

 Estimular a 
aprendizagem 
por meio de 
brincadeiras; 

 Criar 
oportunidades 
para que 
professores e 
crianças 
ampliem seu 
repertório de 
brincadeiras; 

 Vivenciar 
brincadeiras 
diversas 
ensinadas ou 
criadas; 

 Resgatar 
brincadeiras da 
comunidade. 

 Trabalho em sala de aula com o 

resgaste da historia do brincar; 

 Pesquisas com as famílias e 

construções de brinquedos do 

“tempo da Vovó/Vovô”; 

 Jogos coletivos; 

 Histórias (cantadas, contadas, 

com fantoches, interpretadas); 

 Videos; 

 Oficinas de jogos e confecção de 

brinquedos; 

  Exposições; 

 Confecção de Murais; 

 Registros Video e Fotograficos. 

Diretor, professor, 

Coordenador 

pedagógico, 
estudante, família, 
enfim, todos que 
de que contribui 

para execução do 
projeto. 

 Por meio do desenvolvimento das crianças e da 

equipe pedagógica. 

 

Projeto 

Educação no 

Transito 

 Respeitar as 

diversidades 

culturais, os 

diferentes espaços 

geográficos e as 

relações 

interpessoais que 

neles ocorrem; 

 Utilizar diferentes 

linguagens 

(artística, corporal, 

oral e escrita) e 

brincadeiras para 

desenvolver 

atividades 

relacionadas ao 

trânsito; 

 Envolver a família e 

a comunidade nas 

ações educativas de 

 Confeccionar o semáforo de 
sucata/papelão; 

 Disponibilizar faixa de pedestre 
para maior fixação; 

 Confeccionar circuito interativo 
para o pátio; 

 Musicalização: A roda do 
ônibus, motorista e etc;  

 Atividades de 
psicomotricidade envolvendo 
o apito do guarda de trânsito 
que também se constitui um 

sinal, as cores da sinaleira 

Diretor, professor, 

Coordenador 

pedagógico, 
estudante, família, 
enfim, todos que 
de que contribui 

para execução do 
projeto. 

 Por meio do desenvolvimento das crianças e da 

equipe pedagógica. 
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trânsito 

desenvolvidas; 

Projeto 

Literário: 

Pequeno Leitor 

 Proporcionar 
um ambiente 
agradável e 
acolhedor, 
visando o bem-
estar do 
educando; 

 Criar um 
ambiente 
acolhedor 
integrando o 
aluno a 
dinâmica do 
grupo; 

 Desenvolver 
atividades que 
permitam que 
as crianças e 
pais conheçam 
e interajam 
entre si, 
professores e 
funcionários. 

 Familiarizar a 
criança ao 
espaço escolar 
e sua rotina 
estruturante; 

 Oferecer aos 
pais sugestões, 
dicas e ideias 
que facilitem o 
momento de 
separação e 
conquista; 

 Propiciar um 
ambiente 
seguro para que 
a criança possa 
manifestar suas 
emoções e 
necessidades; 

 Estabelecer 
uma 
comunicação 
entre pais e 
membros da 
escola com a 
participação da 
criança; 

 Mostrar para as 
crianças a 
importância da 
escola em seu 

cotidiano. 

 Rodas de conversas; 

 Confecção de fantoches, 

dedoches e palitoches; 

 Exposição de livros 

confeccionados; 

 Confecção de máscaras; 

 Teatro encenado pelos 

professores; 

 Varal literário; 

 Exploração da área verde com 

livros suspensos; 

 Caixa surpresa para escrever e 

montar história surpresa a partir 

do objeto descoberto; 

 

Diretor, professor, 

Coordenador 

pedagógico, 
estudante, família, 
enfim, todos que 
de que contribui 

para execução do 
projeto. 

 Por meio do desenvolvimento das crianças e da 

equipe pedagógica. 
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PROJETO: Leitor em Formação  
 

1. Tema 

Ler, aprender, divertir e sonhar. 

2. Apresentação 

O presente projeto visa a importância da literatura infantil na formação dos 

pequenos leitores. Na atualidade percebe-se que as crianças não apresentam 

um interesse tão esperado frente ao universo literário, apresentam mais 

interesse nas novas tecnologias e deixando como segundo plano o tão 

necessário livros infantis. 

3. Problematização: 

A leitura não pode ser encarada apenas em seu caráter funcional e utilitário, uma 

vez que a literatura pode ser uma fonte de descoberta, além d evidenciar 

questões e conflitos que permeiam o universo infantil. A proposta com a leitura 

se configura em infinitas possibilidades para que a criança possa desenvolver-

se plenamente ao brincar e ser feliz, que é preceito básico do Currículo em 

Movimento da Educação Básica da SEEDF. 

4. Justificativa:  

Justifica-se portanto o projeto em propor as crianças a escuta frequentemente 

de histórias, contos, lendas, poemas, trava-línguas, parlendas e dentre outros. 

Ao público leitor o acesso aos gêneros literários diversos possibilita a mudança 

de pensamentos e ações rumo a construção de uma sociedade mais ética e mais 

humana. 

4.1 Público Alvo: 

Presidente do Éden; Supervisora Pedagógica; Supervisora Administrativa; 

Todos os educandos matriculados na unidade de ensino; Diretora Pedagógica; 

Coordenadora Pedagógica; Professores; Monitores; Nutricionista; Cozinheira; 

auxiliares de Cozinha; Auxiliares de Serviço Gerais; Porteiro; Zeladores; Pessoal 

da Manutenção e demais membros colaboradores. 

5.Objetivos 

 5.1 Objetivos Gerais: 

 Promover a interação sociocultural da escola/família por meio de práticas 

culturalmente organizadas com ferramentas, metodologias, conteúdos e 

oportunidade de contato com a diversidade cultural; 
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 Expressar desejos, pensamentos e sentimentos por meio da interação com 

a literatura infantil, afim de despertar desde os primeiros anos de vida, o 

incentivo e o gosto pelos livros. 

 5.2 Objetivos específicos: 

 Incentivar o gosto pela leitura, pelos simples e prazeroso ato de ouvir e contar 

histórias; 

 Desenvolver, numa perspectiva de criança ativa e criativa; 

 Envolver-se em várias situações de comunicação, valorizando o ato de ouvir 

e ser ouvido, com vistas a promover a capacidade de se fazer ouvir, 

explicitando escolhas, visando a construção da autonomia; 

 Apreciar a leitura de textos apresentados pelas professoras, conhecer 

diferentes gêneros literários orais e escritos; 

 Apreciar e valorizar a escuta e leitura de histórias desde pequenas, 

desenvolvendo o habito de escutar, reconhecendo o livro como fonte de 

conhecimento e entretenimento. 

6.Conteúdos: 

Os conteúdos que acoplam os Campos de Experiências. O eu, o outro e o nós; 

Corpo, gesto e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, 

pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações. 

7. Metodologia: 

1- O projeto será desenvolvido em ambientes contextualizados na escola e nos 

lares das crianças; 

2- Confeccionar ou adquirir com as crianças um mascote literário que irá para a 

casa juntamente com os livros de histórias de diferentes gêneros; 

3- Os pais farão a leitura do livro literário que foi para a casa para serem lidos no 

fim de semana juntamente com a criança; 

4- As crianças que quiserem, discorrerão sobre o livro lido em casa, na rodinha 

e poderão fazer registros; 

5- Em sala, no cantinho da leitura, que deverá ser um lugar aconchegante, 

haverá na parede a Janelinha do Saber e o chão deverá ser forrado com tatame 

para que as crianças fiquem a vontade para executar leituras espontâneas e 

direcionadas; 
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6- Planejar e organizar momentos em que as crianças possam fazer suas 

escolhas literárias e representar os mais diferentes papeis, criando e recriando 

de acordo com a sua imaginação, utilizando recursos, tais como: livros 

fantoches, dedoches, máscaras e dramatizações; 

7- Usar ambientes diversificados para a leitura e contação de histórias, 

explorando os espaços internos e externos da escola; 

8- Campanha de arrecadação de livros para o acervo da Janela do Saber no Hall 

de entrada da creche; 

9- Estimular os cuidados básicos com os livros da creche; 

10- Rodinha de conversa sobre a leitura do livro em casa e na escola. 

 

8. Desenvolvimento das ações: 

Como Onde 

Pais ou responsáveis lendo para as 

crianças. 

No ambiente de casa. 

Acervo de livros adequados e ricos em 

gêneros diversificados. 

Sala de aula e Hall de entrada 

da creche. 

Sacola do Saber para transportar o livrinho 

da escola para a casa. 

Sala de aula, solário, pátio, 

anfiteatro e área verde da 

creche. 

Momentos de contação de histórias em 

diversas formas como: teatro, musical, 

fantoche, palitoches e dedoches. 

Sala de aula, área verde da 

creche, pátio e solário. 

Explorar várias histórias com a Caixa 

Surpresa com objetos diferenciados de 

cunho pedagógico. 

Sala de aula, pátio da creche e 

área verde. 

Utilizar Varal de história de forma lúdica e 

coletiva por meio de imagens ilustrativas. 

Sala de aula, solário, pátio, 

anfiteatro e área verde da 

creche. 

Incentivar as brincadeiras e o cuidado com 

os livros e a sacolinha de leitura de forma 

coletiva. 

Sala de aula, pátio da creche e 

área verde. 



  

 

 

 

43 

Incentivar a contação de histórias para a 

estimular a imaginação e participação da 

criança nos momentos de rodinha. 

Sala de aula, solário, pátio, 

anfiteatro e área verde da 

creche. 

Apresentação de teatrinhos no mundo da 

imaginação das histórias infantis. 

Sala de aula, pátio e solário. 

Divulgação do projeto para os pais e 

comunidade em geral. 

Murais de entrada da creche, 

bilhetes, reuniões, via agenda e 

palestras. 

Professoras:  

Adriana, Anailde, Edna, Francisca, 

Magna, Marli, Rosangela, Sara, Vanessa. 

Livros, Revistas, Jornais, 

Cartolina, EVA, nylon, lã, tinta-

guache, tesoura,   TNT, cola 

branca, fitilhos, glíter, papel 

pardo,  fita crepe, fita PVC, fita 

dupla face, palito de picolé, 

pincel, ilustrativa, encarte de 

mercados, folha A4 colorido e 

branco. 

 

 

9.Cronograma: 

1º Mês: ABRIL 

Conteúdo Desenvolvimento (Atividade 

sugerida) 

Eixos 

 - Apresentação do projeto; 
- Vídeos abordando a 
temática rodas de 
conversas. 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

2º Mês: MAIO 

Conteúdo 

 

Desenvolvimento (Atividade 

sugerida) 

Eixos 

 - Confecção do Mascote 

da Sala; 

- Conto e reconto literários; 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 
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- Mediar a confecção de 

personagens literários por 

meio do grafismo. 

3º Mês: JUNHO 

Conteúdo Desenvolvimento (Atividade 

sugerida) 

Eixos 

 - Apresentar os livros por 

meios de tendas literárias; 

- Murais literários e afins. 

- Recitais sobre poesias e 

poemas. 

- Levar um livro infantil 

semanalmente e ler com os 

pais em casa. 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

4º Mês: JULHO 

Conteúdo Desenvolvimento (Atividade 

sugerida) 

Eixos 

 - Estimular e direcionar a 

confecção dos livros; 

- Recitais sobre parlendas 

e trava-línguas; 

- Levar um livro infantil 

semanalmente e ler com os 

pais em casa. 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

5º Mês: JULHO 

Conteúdo Desenvolvimento (Atividade 

sugerida) 

Eixos 

 - Estimular peças, contos e 

recontros, dramatizações; 

- Levar um livro infantil 

semanalmente e ler com 

os pais em casa. 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

6º Mês: AGOSTO  

Conteúdo Desenvolvimento (Atividade 

sugerida) 

Eixos 
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 - Organização dos 

ambientes de leitura nos 

espaços determinados; 

- Apresentar os livros 

confeccionados e a 

importância dos 

personagens; 

- Levar um livro infantil 

semanalmente e ler com os 

pais em casa. 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

7º Mês: SETEMBRO 

Conteúdo Desenvolvimento (Atividade 

sugerida) 

Eixos 

 - Culminância do projeto; 

- Exposições das obras 

das crianças; 

- Apresentar os livros e 

trabalhos confeccionados 

pelas crianças com foco 

nos livros; 

- Levar um livro infantil 

semanalmente e ler com 

os pais em casa. 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

8º Mês: OUTUBRO 

Conteúdo Desenvolvimento (Atividade 

sugerida) 

Eixos 

Culminância do Projeto 

em 31/10. 

- Culminância do projeto; 

- Exposições das obras 

das crianças; 

- Apresentar os livros e 

trabalhos confeccionados 

pelas crianças com foco 

nos livros. 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 
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10. Referência Bibliográfica: 

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – 

SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil. 

Brasília-DF, 2° ed.,2018. 

11. Acompanhamento: 

Auxiliar as crianças no desenvolvimento das histórias; 

Auxiliar os pais e colaboradores; 

Diretor Pedagógico; Coordenador Pedagógico, Monitores e professores; 

Elaboração das atividades em sala de aula. 

12. Avaliação: 

Neste projeto do Leitor em Formação, a principal questão é inspirar e movimentar 

o repertório voltado para literatura e o mundo da imaginação. A intenção é levar 

todos a imaginar, criar, encantar e propiciar grandes descobertas e experiências 

por meio dos livros. 
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PROJETO: Ecologia  
 

1. Tema 

Meio Ambiente. 

2.Apresentação 

O projeto Ecologia tem como desígnio desenvolver ações e posturas 

responsáveis diante de problemas ambientais, tais como desperdício de água, 

poluição, desmatamento, queimadas e extinção de animais, sensibilizando-os a 

importância da preservação do meio ambiente. 

3.Problematização: 

A educação voltada para as questões ambientais é um processo longo e 

continuo, e mudar essa questão não é fácil. Devemos primeiro mudar nossos 

hábitos e atitudes, e esta mudança deve ser intrínseca, espontânea e pode ser 

ensinada. Por isso, à importância dos pequenos atos, ressaltando que a 

Educação Ambiental é mais que conscientizar sobre lixos e reciclagem, pois vai 

além de mudanças de comportamento e conscientização. Com isso é valido 

salientar que nos espaços escolares pode-se adquirir tais conhecimentos e 

mudanças comportamentais? 

4.Justificativa:  

Trabalhar situações que possibilitem a comunidade escolar a pensar propostas 

de intervenção na realidade que a cerca, por pequenas ações, que acreditamos, 

darão início as grandes transformações que devem ser assumidas por todos 

neste século XXI. 

4.1 Público Alvo: 

Crianças matriculadas no CEPI BURITI com a faixa etária de 04 meses a 03 

anos e 11 meses; Jovens, Adultos; Corpo Docente das unidades escolares; Pais 

ou responsáveis e Comunidade de uma forma em geral. 

5.Objetivos 

5.1 Objetivo Geral: 

 Proporcionar o conhecimento e a conscientização dos alunos da educação 

infantil acerca dos temas que envolvam a perspectiva ambiental e cidadania. 

 Desenvolvendo a construção de atitudes para a preservação ambiental como 

agentes sustentáveis. 

5.2 Objetivos específicos: 
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 Sensibilizar de forma lúdica sobre o uso sustentável dos recursos naturais 

por meio de suas próprias ações; 

 Estimular para que percebam a importância do homem do meio em que vivem 

e o que as interferências negativas tem causado à natureza; 

 Conscientizar sobre as diferentes formas de coleta e destino do lixo na 

escola, em casa e espaços públicos; 

 Incorporar o respeito e o cuidado para com o meio ambiente; 

 Despertar nas crianças valores e ideias de preservação na natureza e senso 

de responsabilidade para com as gerações futuras; 

 Interação entre escola e família. 

6. Conteúdos: 

Os conteúdos que acoplam os Campos de Experiências. O eu, o outro e o nós; 

Corpo, gesto e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, 

pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações. 

7. Metodologia: 

1- Apresentação do tema aos alunos; 

2- Conversa dirigida a respeito do tema, interpretações, opiniões sobre o meio 

ambiente, a situação atual deste meio; 

3- Proporcionar aos educandos um passeio pela área verde da creche, onde 

podem observar as formas de degradação que estão presentes naquele meio 

ambiente ou em suas proximidades; 

4- Apresentar as diferentes partes do lixo produzido na escola através de 

diferentes atividades pedagógicas; 

5- Reciclagem: explicar sobre reciclagem, sua importância no contexto atual e 

como devemos fazer com os lixos/resíduos descartáveis.  

6- Montar latas de lixo de coleta seletiva na escola, apresentando que cada cor 

da lata recebe um tipo de lixo especifico; 

7- Apresentar vídeos educativos de cunho infantil voltado para a temática Meio 

Ambiente; 

8- Salientar o uso dos materiais de modo sustentável; 

9- Confeccionar painéis com a temática Meio Ambiente; 

10- Confeccionar brinquedos pedagógicos com materiais alternativos; 
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11- Plantar sementes de uma hortaliça com as crianças e orientá-los a se 

responsabilizar por cuidar da mesma em casa; 

12- Identificar e visualizar as partes que compõem as hortaliças. Exemplo: caule, 

raiz, folha e dentre outros fatores. 

8. Desenvolvimento das ações: 

Como Onde 

Conversa dirigida sobre a temática 

Ecologia. 

Sala de aula, solário, pátio, 

anfiteatro e área verde da 

creche. 

Observar, identificar e visualizar as formas 

de degradação que estão presentes no 

meio ambiente. 

Área verde da creche. 

Apresentar as diferentes partes do lixo 

produzido na escola. 

Sala de aula, solário, pátio, 

anfiteatro e área verde da 

creche. 

Explanar sobre reciclagem, sua 

importância e como é feita. 

Sala de aula, solário, pátio, 

anfiteatro e área verde da 

creche. 

Apresentar vídeos infantis de cunho 

educativo que trata sobre a questão do lixo. 

Sala de aula. 

Confeccionar painéis educativos. Sala de aula, solário, pátio, 

anfiteatro e área verde da 

creche. 

Confeccionar brinquedos com materiais 

recicláveis. 

Sala de aula, solário, pátio, 

anfiteatro e área verde da 

creche. 

Plantar sementes de hortaliças. Área verde da creche. 

Professoras:  

Adriana, Anailde, Edna, Francisca, 

Magna, Marli, Rosangela, Sara, Vanessa. 

Livros, Revistas, Jornais, 

Cartolina, EVA, nylon, lã, tinta-

guache, tesoura,   TNT, cola 

branca, fitilhos, glíter, papel 

pardo,  fita crepe, fita PVC, fita 

dupla face, palito de picolé, 
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pincel, ilustrativa, encarte de 

mercados, folha A4 colorido e 

branco, sementes de 

hortaliças. 

 

9.Cronograma: 

1º Mês:  

Conteúdo Desenvolvimento (Atividade 

sugerida) 

Eixos 

Explanar sobre o meio 

ambiente e interpretar a 

atual situação do planeta 

terra. 

- Rodinha de conversa, ao 
ar livre, a turminha deve 
adotar uma árvore e ao 
redor dela conversarem 
sobre o planeta terra, 
sendo mediado pela 
professora da sala. 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

2º Mês:  

Conteúdo 

 

Desenvolvimento (Atividade 

sugerida) 

Eixos 

Passeios na área verde 

da creche. 

- Proporcionar a turma 

passeios na área verde e 

observar a degradação do 

meio ambiente, fotografar 

com as crianças os lugares 

por onde passaram. 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

3º Mês:  

Conteúdo Desenvolvimento (Atividade 

sugerida) 

Eixos 

Explanar sobre coleta 

seletiva, conhecer as 

referentes cores das 

lixeiras e onde vai cada 

material quando é 

inutilizado. 

- O que é coleta seletiva? 

-Pedir para que as crianças 

tragam sucatas para a 

escola antecipadamente. 

Separar imagens em 

lixeiras, de papel colocando 

cada tipo de lixo na lixeira 

correta. 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

4º Mês:  
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Conteúdo Desenvolvimento (Atividade 

sugerida) 

Eixos 

Apreciar vídeos que 

retratam a questão 

ambiental e sua 

relevância para a 

preservação. 

- Apresentação de vídeos 

educativos que retratam a 

questão do lixo, da 

preservação ambiental 

reforçando a importância 

da reciclagem. 

 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

5º Mês:  

Conteúdo Desenvolvimento (Atividade 

sugerida) 

Eixos 

Confecção de Painéis 

educativos 

- Confeccionar painéis 

com material de sucata 

para as crianças 

identificarem que faz parte 

do meio ambiente. 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

6º Mês:  

Conteúdo Desenvolvimento (Atividade 

sugerida) 

Eixos 

Apreciar visitações nas 

hortas da creche. 

- Encaminhar os alunos 

para as hortas da creche e 

apresentar as patês que 

compõem as árvores. 

 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

7º Mês:  

Conteúdo Desenvolvimento (Atividade 

sugerida) 

Eixos 

Atividade de pintura e 

colagem. 

- Incentivar e direcionar os 

educandos para a 

produção de pinturas e 

colagem com a vertente 

ecologia. 

 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

8º Mês:  
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Conteúdo Desenvolvimento (Atividade 

sugerida) 

Eixos 

Caça aos insetos 

presentes nos contos 

infantis. 

- Incentivar por meio dos 

contos a procura de 

insetos referentes aos 

personagens presentes 

nas fábulas.  

 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

 

10. Referência Bibliográfica: 

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – 

SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil. 

Brasília-DF, 2° ed.,2018. 

Site: rede.novaescolaclube.org.br/planosde.../projeto-meio-ambiente-na-escola-

infantil 

11. Acompanhamento: 

Auxiliar as crianças no desenvolvimento das histórias; 

Elaboração das atividades dentro ou fora de sala de aula. 

12. Avaliação: 

Neste projeto da Ecologia, a avaliação será continua, por meio das observações 

diárias das crianças no desempenho de suas atividades, nos relacionamentos 

com os colegas e com a professora. O projeto também será avaliado em virtude 

de seu desenvolvimento que deve ocorrer gradualmente respeitando cada 

processo do saber das crianças. 
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PROJETO: VII Plenarinha  
 

1. Tema 

Brincando e Encantando com Histórias. 

2.Apresentação 

Para vivenciar a magia dos livros é preciso acreditar no potencial dos bebes e 

das crianças bem pequenas, como ouvinte, leitoras e autoras, as crianças são 

capazes de imaginar e criar a partir da contação de histórias, sendo as mesmas 

protagonistas no universo encantador que envolve a leitura. É importante e 

significativo o processo literário nos espaços escolares e sobretudo participar de 

momentos de história como ouvinte.  

3.Problematização: 

É importante salientar que devemos ficar atentos quanto ao cantar, brincar e 

contarmos histórias de cunho infantil, principalmente para as crianças da 

primeira infância. Existem uma infinidade de livros que encantam as crianças 

entre 4 meses e 3 anos, embora saibamos que para se encantar com história a 

idade é um fator secundário. Um dos pontos que é valido salientar é que com os 

estímulos necessários é possível as crianças da primeira infância criar, explorar 

ou confeccionar livros? 

4.Justificativa:  

Sabe-se que a escola é um espaço importante para o processo de 

desenvolvimento cognitivo/intelectual por meio de contos, fabulas e histórias 

infantis, E com os recursos e estratégias necessária e respeitando a faixa etária 

das crianças é possível criar, recriar, formular e inventar contos de diversos 

gêneros. 

4.1 Público Alvo: 

Crianças matriculadas no CEPI BURITI com a faixa etária de 04 meses a 03 

anos e 11 meses; Jovens, Adultos; Corpo Docente das unidades escolares; Pais 

ou responsáveis e Comunidade de uma forma em geral. 

5.Objetivos 

       5.1 Objetivo Geral: 

 Estimular a leitura no cotidiano das crianças. 

 5.2 Objetivos específicos: 

 Despertar o interesse pela literatura infantil; 
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 Proporcionar momentos de conversação e trocas de experiências; 

 Apresentar e incentivar o dialogo nos momentos de contação de histórias; 

 Proporcionar interação escola e família por meio do processo de leitura 

diversos; 

 Conscientizar os educandos sobre os benefícios que a leitura proporciona, 

mesmo sendo uma leitura de imagens. 

6.Conteúdos: 

Os conteúdos que acoplam os Campos de Experiências. 

7. Metodologia: 

1- Apresentação de contação de histórias de forma lúdica, ressaltando a 

importância da leitura na rotina escolar; 

2- Incentivar a leitura entre pais e educandos por meio de livros encaminhados 

para casa; 

3- Incentivar atividades que envolvam a leitura para o público estudantil; 

4- Estimular a imaginação por meio dos contos; 

5- Direcionar e mediar a confecção de livros por meio de recortes, imagens ou 

ilustrações de revistas e jornais; 

6- Estimular a participação de forma verbalizada sobre os contos; 

7- Incentivar e direcionar o lado artísticos das crianças com as confecções dos 

contos de forma individual ou coletiva; 

8- Estimular as dramatizações das histórias infantis com os recursos disponíveis 

em sala; 

9- Estimular os cuidados básicos com os livros da creche; 

10- Enfatizar a importância dos contos por meio das músicas nos espaços 

escolares. 

 

8. Desenvolvimento das ações: 

Como Onde 

Explorar as histórias por meio de recursos 

visuais como: fantoches, dedoches e 

palitoches. 

Na área verde da creche, no 

pátio e anfiteatro. 

Roda de conversa salientar a importância 

da Janela do Saber em sala de aula. 

Sala de aula e Hall de entrada 

da creche. 
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Introduzir na rotina das crianças a contação 

de histórias de forma lúdica. 

Pátio da creche e sala de aula. 

Explanar a contação de história por meio de 

palitoches e dedoches, confeccionados 

pelas crianças. 

Sala de aula e solário. 

Explorar várias histórias com a Caixa 

Surpresa com objetos diferenciados de 

cunho pedagógico. 

Sala de aula, pátio da creche e 

área verde. 

Utilizar Varal de história de forma lúdica e 

coletiva por meio de imagens ilustrativas. 

Sala de aula, solário, pátio, 

anfiteatro e área verde da 

creche. 

Incentivar as brincadeiras e o cuidado com 

os livros e a sacolinha de leitura de forma 

coletiva. 

Sala de aula, pátio da creche e 

área verde. 

Incentivar a contação de histórias para a 

estimular a imaginação e participação da 

criança nos momentos de rodinha. 

Sala de aula, solário, pátio, 

anfiteatro e área verde da 

creche. 

Apresentação de teatrinhos no mundo da 

imaginação das histórias infantis. 

Sala de aula, pátio e solário. 

Professoras:  

Adriana, Anailde, Edna, Francisca, 

Magna, Marli, Rosangela, Sara, Vanessa. 

Livros, Revistas, Jornais, 

Cartolina, EVA, nylon, lã, tinta-

guache, tesoura,   TNT, cola 

branca, fitilhos, glíter, papel 

pardo,  fita crepe, fita PVC, fita 

dupla face, palito de picolé, 

pincel, ilustrativa, encarte de 

mercados, folha A4 colorido e 

branco. 

 

9.Cronograma: 

1º Mês: ABRIL 

Conteúdo Desenvolvimento (Atividade 

sugerida) 

Eixos 
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Apresentação do tema da 

VII Plenarinha. 

- Apresentação do tema da 
Plenarinha; 
- Vídeos abordando a 
temática rodas de 
conversas. 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

2º Mês: MAIO 

Conteúdo 

 

Desenvolvimento (Atividade 

sugerida) 

Eixos 

Explanação sobre o tema 

Plenarinha, o lúdico e o 

brincar como fator 

facilitador para a 

abordagem principal. 

- Conto e reconto literários; 

- Mediar a confecção de 

personagens literários por 

meio do grafismo. 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

3º Mês: JUNHO 

Conteúdo Desenvolvimento (Atividade 

sugerida) 

Eixos 

Apresentação dos livros e 

sua divisão por partes.  

Estimular recitais de 

poesias. 

- Apresentar os livros por 

meios de tendas literárias; 

- Murais literários e afins. 

- Recitais sobre poesias e 

poemas. 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

4º Mês: JULHO 

Conteúdo Desenvolvimento (Atividade 

sugerida) 

Eixos 

Direcionar a confecção 

dos primeiros livros. 

- Estimular e direcionar a 

confecção dos livros; 

 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

5º Mês: JULHO 

Conteúdo Desenvolvimento (Atividade 

sugerida) 

Eixos 

Teatros e dramatizações 

com o lúdico para a 

formação do saber. 

- Estimular peças, contos e 

recontros, dramatizações.  

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

6º Mês: AGOSTO  

Conteúdo Desenvolvimento (Atividade 

sugerida) 

Eixos 
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Apresentação da 

“Plenarinha local” para a 

comunidade, no dia 

23/08. 

- Organização dos 

ambientes de leitura nos 

espaços determinados; 

- Apresentar os livros 

confeccionados e a 

importância dos 

personagens. 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

7º Mês: SETEMBRO 

Conteúdo Desenvolvimento (Atividade 

sugerida) 

Eixos 

Plenarinha Regional - Culminância do projeto; 

- Exposições das obras 

das crianças; 

- Apresentar os livros e 

trabalhos confeccionados 

pelas crianças com foco 

nos livros. 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

 

 

10. Referência Bibliográfica: 

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – 

SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil. 

Brasília-DF, 2° ed.,2018. 

CADERNO VII PLENARINHA- Brincando e encantando com histórias. Brasília, 

Abril de 2019. 

11. Acompanhamento: 

Auxiliar as crianças no desenvolvimento das histórias; 

Auxiliar os pais e colaboradores; 

Elaboração das atividades em sala de aula. 

12. Avaliação: 

Neste projeto da Plenarinha, a principal questão é inspirar e movimentar o 

repertório voltado para literatura e o mundo da imaginação. A intenção é levar 

todos a imaginar, criar, encantar e propiciar grandes descobertas e experiências 

por meio dos livros. 
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PROJETO: Alimentação Saudável 
 

1. Tema 

O mundo encantado dos alimentos.  

2. Apresentação 

O projeto nutricional com o tema gerador acima “O mundo encantado dos 

alimentos” tem o desígnio da autodisciplina das crianças no ambiente escolar, 

permitindo que as práticas desenvolvidas na escola sejam incorporadas aos 

hábitos alimentares saudáveis dentro e fora da instituição de ensino.  

3. Problematização: 

A mídia é uma grande vilão dos hábitos alimentares não saudáveis, influenciando 

os pais na praticidade do dia a dia, a escola tem um grande papel de abordar as 

consequências de uma alimentação inadequada, mostrando a realidade dos 

fatos e as consequências que uma má alimentação pode provocar no organismo 

e no crescimento infantil. 

4. Justificativa:  

Partindo do pressuposto de que a escola é um espaço propício para promover a 

saúde, a formação de valores e hábitos saudáveis, o projeto “o mundo encantado 

dos alimentos”, vem para contribuir com a conscientização de nossos alunos nas 

escolhas que envolvem sua alimentação. 

4.1 Público Alvo: 

Crianças matriculadas no CEPI BURITI com a faixa etária de 04 meses a 03 

anos e 11 meses. 

5.Objetivos 

 5.1 Objetivo Geral: 

 Despertar na criança o interesse por uma alimentação saudável, 

promovendo a escolha e o consumo de alimentos de forma benéfica, 

conscientizando a sua contribuição na promoção da saúde de forma atraente, 

lúdica e educativa. 

 5.2 Objetivos específicos: 

 Conhecer os hábitos alimentares familiar; 

 Promover a autonomia da criança de forma educativa e explicativa; 

 Aprimorar o conhecimento sobre os benefícios das hortaliças; 
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 Interação escola x família; 

 Implantar o self- service infantil nas principais refeições (almoço e jantar). 

 Conscientizar os alunos, por meio da informação do cardápio diário, da 

importância da boa alimentação sem desperdícios; 

 

6. Conteúdos: 

Linguagem oral e escrita, Linguagem Artística, Linguagem Corporal, Natureza e 

Sociedade. 

7. Metodologia: 

1- Apresentação de um teatro em forma lúdica sobre as hortaliças, ressaltando 

suas propriedades e benefícios. 

2- Será implementado um autoservimento nas principais refeições 

(almoço/jantar), onde será trabalhado a autonomia das crianças e suas escolhas. 

3- Será encaminhado um questionário para as mamães com intuito de conhecer 

suas preferências alimentares, logo após haverá a contabilização dos resultados 

sendo fixados no mural do Roll. 

4- Será incluído preparações das festas juninas no cardápio, onde será 

trabalhando em sala de aula as principais comidas típicas das festas juninas. 

5- Mini Chefinho - Inclusão dos sucos com tema: Bob Esponja e Hulk  no cardápio 

semanal, a receita dos mesmo será encaminhado na agenda para que os pais 

possa realizar o preparo em casa. 

6- Será encaminhado um questionário para os papais com intuito de conhecer 

suas preferências alimentares, logo após haverá a contabilização dos resultados 

sendo fixados no mural do Roll. 

7- Rodinha de conversa sobre os alimentos e as preparações mais consumida 

na região Centro- Oeste, será incluído no cardápio uma preparação da região 

mencionada e terá exposição em cartazes em forma de recorte ou desenhos das 

preparações mais consumida no Centro-Oeste. 

8- Haverá uma festinha em comemoração ao dia das crianças no pátio da 

instituição, incluído brincadeiras e comilanças, no período vespertino.  

9- Rodinha de conversa sobre as comidas típicas dos escravos, trabalhando a 

consciência negra. 
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10- Rodinha de conversa sobre as preparações natalina mais consumida, logo 

após será exposto em cartazes alimentos e preparações natalina, retirado de 

encartes/revistas ou pinturas a mão.   

 

8. Desenvolvimento das ações: 

Como Onde Quando 

Teatro das hortaliças Pátio da instituição Dia 25 de Março de 

2019. 

Implementação do self-

service por turmas 

Refeitório da instituição Dia 01 de Abril de 2019. 

Questionário 

desenvolvidos para as 

mamães 

Via agenda Dia 07 de Maio de 2019. 

Rodinha de conversa  

sobre os alimentos típicos 

da festa junina e inclusão 

de uma preparação no 

cardápio. 

Área verde / Refeitório Dia 05 de Junho de 

2019 

Degustação dos sucos 

divertidos e colorido 

Refeitório  Dia 03 de Julho de 

2019. 

Questionário desenvolvido 

para os papais. 

Via agenda Dia 06 de Agosto de 

2019. 

Rodinha de conversa 

sobre as preparações 

mais consumida pela 

população da região 

Centro-Oeste 

Sala de aula Dia 11 de Setembro de 

2019. 

Exposição das 

preparações mais 

consumida no Centro 

Oeste. 

Pátio da instituição Dia 12 de Setembro de 

2019. 



  

 

 

 

61 

Inclusão de uma 

preparação da região 

Centro Oeste 

Cardápio /degustação. Dia 13 de Setembro de 

2019. 

Festa das crianças. Pátio da instituição Dia 11 de Outubro de 

2019. 

Rodinha de conversa 

sobre os alimentos 

consumidos na época da 

escravidão. 

Sala de aula Dia 18 de Novembro de 

2019. 

Rodinha de conversa 
sobre os alimentos e 
preparações natalina. 

Sala de aula Dia 10 de Dezembro de 

2019. 

Exposição de cartazes 
ilustrando algumas 
preparações natalina. 

Pátio da instituição Dia 13 de Dezembro de 

2019. 

Professoras:  

Adriana, Anailde, Edna, 

Francisca, 

Magna, Marli, Rosangela, 

Sara, Vanessa. 

Cartolina, EVA, nylon, 

lã, tinta-guache, 

tesoura,   TNT, cola 

branca, fitilhos, glíter, 

papel pardo,  fita crepe, 

fita PVC, fita dupla 

face, palito de picolé, 

pincel, revista 

ilustrativa, encarte de 

mercados, folha A4 

colorido e branco, 

frutas e verduras em 

plástico, vasilhas 

plásticas, colheres de 

servir. 

Promover a 

participação das 

crianças havendo uma 

interação com 

alimentos, buscando 

criar condições para 

promoção de uma 

alimentação saudável, 

evitando o desperdício. 

 

9.Cronograma: 

1º Mês: MARÇO 

Conteúdo Desenvolvimento (Atividade 

sugerida) 

Eixos 
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 - Teatro explicativo em 

forma lúdica sobre as 

hortaliças, mostrando suas 

propriedades e os 

benefícios, ilustrando 

algumas. 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

2º Mês: ABRIL  

Conteúdo Desenvolvimento (Atividade 

sugerida) 

Eixos 

 - Implementação do 

autoservimento no 

refeitório com o auxílio das 

professoras . 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

3º Mês: MAIO 

Conteúdo Desenvolvimento (Atividade 

sugerida) 

Eixos 

  Questionário dos 

alimentos preferidos e 

essenciais das mamães, 

elaborado pela nutricionista 

da unidade, encaminhado 

via agenda, logo após 

haverá a contabilização 

dos resultados obtidos e 

exposição dos mesmo. 

 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

4º Mês: JUNHO 

Conteúdo Desenvolvimento (Atividade 

sugerida) 

Eixos 

 - Será incluído preparações 

das festas juninas no 

cardápio, onde será 

trabalhando em sala de 

aula as principais comidas 

típicas das festas juninas. 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 



  

 

 

 

63 

5º Mês : JULHO 

Conteúdo Desenvolvimento (Atividade 

sugerida) 

Eixos 

 - Inclusão dos sucos com 

tema:  Hulk e Bob Esponja 

no cardápio semanal, a 

receita dos mesmo será 

encaminhado na agenda 

para que os pais possa 

realizar o preparo em 

casa,  havendo 

anteriormente uma rodinha 

de conversa em sala de 

aula sobre os legumes, 

frutas e folhagens  

utilizada na preparação 

dos sucos. 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

6º Mês: AGOSTO  

Conteúdo Desenvolvimento (Atividade 

sugerida) 

Eixos 

 - Questionário das 

preparações preferida do 

papai, elaborado pela 

nutricionista da unidade, 

encaminhado via agenda, 

logo após haverá a 

contabilização dos 

resultados obtidos e 

exposição no mural do Roll. 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

7º Mês: SETEMBRO 

Conteúdo Desenvolvimento (Atividade 

sugerida) 

Eixos 

 - Rodinha de conversa 

sobre os alimentos 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 
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regionais do CENTRO-

OESTE.  

- Recorte de alimentos nas 

revistas ou encartes de 

mercado  , exposição no 

mural da instituição . 

8º Mês: OUTUBRO   

Conteúdo Desenvolvimento (Atividade 

sugerida) 

Eixos 

 - Festa das crianças no 

pátio. 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

9º Mês: NOVEMBRO 

Conteúdo Desenvolvimento (Atividade 

sugerida) 

Eixos 

 Rodinha de conversa 

sobre as comidas dos 

escravos trabalhando a 

consciência negra, enviar 

via agenda um folder 

explicativo sobre a 

predominância dos 

alimentos mais consumido 

na época da escravidão. 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

10º Mês : DEZEMBRO 

Conteúdo Desenvolvimento (Atividade 

sugerida) 

Eixos 

 - Cardápio com temas 

natalinos, rodinha de 

conversa sobre as 

preparações mais 

consumida no Natal, 

exposição em cartazes 

retirado de 

encartes/revistas ou 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 
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pinturas à mão, feito pelas 

crianças. 

 

10. Referência Bibliográfica: 

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – 

SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil. 

Brasília-DF, 2° ed.,2018. 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Guia do Projeto 

Alimentação da Educação Infantil: mais do que cuidar, educar, brincar e interagir. 

Brasília-DF,2018. 

11. Acompanhamento: 

Auxiliar as professoras; 

Auxiliar as crianças no autoservimento; 

Elaboração dos questionários; 

12. Avaliação: 

Neste projeto sobre alimentação, a principal característica da avaliação 

educacional é o caráter formativo, que se dá mediante a observação e o registro 

do educador sobre os processos de aprendizagem e desenvolvimento das ações 

desenvolvidas com as crianças, bem como da qualidade das interações 

estabelecidas entre criança, família e escola. 
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PROJETO: Trânsito  
 

1. Tema 

Educação para o trânsito. 

2. Apresentação 

O presente projeto visa o desenvolvimento para a autodisciplina e 

reconhecimento em ambientes diversos, preparando-os para vivenciar hábitos 

de cuidados com a segurança no transito e identificando os símbolos 

pertencentes ao universo do trânsito. 

3. Problematização:  

A realidade sobre o trânsito no Brasil é caótica, do qual o respeito à vida não é 

praticado como prioridade. Sabe-se que a uma necessidade básica para o uso 

dos meios de transporte para o deslocamento rápido. Necessitamos saber se as 

crianças sabem as informações básicas de boas condutas e informações sobre 

o assunto trânsito, mostrando para elas as consequências causadas pela falta 

de consciência dos condutores dos meios de transporte. 

4. Justificativa:  

Sabe-se que o Brasil passa por diversas adequações relacionadas as Lei de 

trânsito. E a escola oferece estrutura para desenvolver conhecimentos de 

conscientização aos educandos a fim de reduzir os índices de acidentes que 

envolvem motoristas, ciclistas e até mesmo os pedestres. 

4.1 Público Alvo: 

Crianças na unidade de ensino com faixa etária de 04 meses a 3 anos e 11 

meses. 

5.Objetivos 

5.1 Objetivo Geral: 

 Formar crianças com conhecimentos de cidadão enquanto usuários das vias 

públicas na condição de condutor, ou passageiro, ou ciclistas, ou até mesmo 

pedestres, tudo por meio de atividades lúdicas de cunho educativo. 

  

5.2 Objetivos específicos: 

 Apresentar as formas, cores e significados das placas mais utilizadas no 

trânsito, do semáforo, faixa de pedestres e demais componentes das vias 

públicas; 
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 Apresentar e identificar os diversos meios de transportes comuns no Brasil; 

 Demonstrar atitudes solidárias ocorridas no trânsito; 

 Destacar direitos de motoristas e pedestres; 

 Conscientizar os alunos para gerar neles um comportamento adequado 

diante às questões relacionadas ao uso dos meios de transporte e ao trânsito; 

6. Conteúdos: 

Os conteúdos que acoplam os Campos de Experiências. O eu, o outro e o nós; 

Corpo, gesto e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, 

pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações. 

7. Metodologia: 

1- Apresentação de um teatro de forma lúdica, ressaltando o uso dos meios de 

transporte e cuidados ao atravessar a rua, usando a faixa de pedestre; 

2- Explanar sobre o significado das cores do semáforo; 

3- Confeccionar carrinhos com materiais recicláveis; 

4- Confeccionar semáforo usando formas geométricas (círculos, triângulos e 

quadrados); 

5- Realizar desfile com cartazes representando as placas mais utilizadas no 

trânsito; 

6- Promover rodinhas de conversas sobre o trânsito por meio da musicalização; 

7- Utilizar apito para simbolizar o apito do guarda no trânsito (sinalização sonora). 

 

8. Desenvolvimento das ações: 

Como Onde 

Teatro do “Trânsito” para incentivar de 

forma visual a ideia a ser passada. 

Em sala de aula, no pátio da 

creche. 

Explanar sobre os significados das cores do 

semáforo. Apresentar imagens/ilustrações 

dos semáforos. 

Em sala de aula, no pátio da 

creche, no solário ou na área 

verde da creche. 

Confeccionar meios de transporte com 

materiais recicláveis/alternativos. 

Em sala de aula, no pátio da 

creche, no solário ou na área 

verde da creche. 
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Confeccionar o semáforo com formas 

geométricas. 

Em sala de aula, no pátio da 

creche. 

Promover desfile com cartazes das “Placas 

de trânsito”. 

Em sala de aula, no pátio da 

creche, no solário ou na área 

verde da creche. 

Promover rodinha de conversa sobre os 

meios de transporte. 

Em sala de aula, no pátio da 

creche. 

Confeccionar os símbolos do trânsito com 

materiais alternativos. 

Em sala de aula, no pátio da 

creche. 

Professoras:  

Adriana, Anailde, Edna, Francisca, 

Magna, Marli, Rosangela, Sara, Vanessa. 

Livros, Revistas, Jornais, 

Cartolina, EVA, nylon, lã, tinta-

guache, tesoura,   TNT, cola 

branca, fitilhos, glíter, papel 

pardo,  fita crepe, fita PVC, fita 

dupla face, palito de picolé, 

pincel, ilustrativa, encarte de 

mercados, folha A4 colorido e 

branco. 

 

9.Cronograma: 

1º Mês: SETEMBRO 

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

Apresentação da 

temática Trânsito e os 

símbolos que norteiam as 

vias públicas. 

- Teatro explicativo de 
formas lúdica sobre o 
trânsito; 
- Confecção dos meios de 
transporte com material de 
sucata/alternativo; 
- Confecção coletiva do 
semáforo; 
- Desfile com cartazes 
simbolizando as placas de 
trânsito; 
-Rodinha de conversa 
sobre o trânsito com 
musicalização; 
-Rodinha de conversa 
sobre sinalização sonora 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 
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(apito do guarda de 
trânsito);- Confecção da 
faixa de pedestres. 
 

 

10. Referência Bibliográfica: 

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – 

SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil. 

Brasília-DF, 2° ed.,2018. 

11. Acompanhamento: 

Auxiliar as crianças no desenvolvimento das histórias; 

Auxiliar os pais e colaboradores; 

Diretor Pedagógico; Coordenador Pedagógico, Monitores e professores; 

Elaboração das atividades em sala de aula. 

12. Avaliação: 

Neste projeto do Trânsito, a principal característica é a participação, mediação e 
informação da educação para o transito. A avaliação se dará constantemente desde os 
momentos de roda de conversa até as apresentações e confecção dos meios de 
transporte com material de sucata. As propostas pedagógicas serão observadas para 
que as crianças tenham absorvam os objetivos previamente planejados. A intenção é 
levar todos a imaginar, criar, encantar e propiciar grandes descobertas e experiências 
e aprendizagem. 
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PROJETO: Brinquedos e brincadeiras 

1. Tema 

Oficinas Temáticas /Brincando e criando 

2. Apresentação 

Ao brincar, a criança vai estimulando a aprendizagem, a aquisição de conhecimentos, 

a criatividade, a imaginação, a socialização, a coordenação motora, bem como diversas 

habilidades importantes para o seu desenvolvimento. O brincar, além de ser um direito 

de todas as crianças (ECA, art.16) é uma forma de expressão dos seus pensamentos 

e sentimentos. 

 A criança brinca por necessidades e ao brincar aprimorar seus sentidos e seus 

movimentos, vai conhecendo como são e para que servem os objetos e brinquedos; 

desenvolve sua linguagem e seus pensamentos, aprende e compreende as atividades, 

os costumes dos adultos e as relações entre as pessoas. O lúdico proporciona um 

desenvolvimento sadio e harmonioso, sendo uma tendência instintiva da criança.  

3. Problematização: 

Entende ser o brincar uma necessidade para o desenvolvimento infantil. Por outro lado, 

observa-se que as transformações da sociedade, principalmente nas grandes cidades, 

estão diminuindo as oportunidades que as crianças têm de brincar: a televisão ocupa 

um tempo cada vez maior nas atividades delas, a necessidade das mães e dos pais se 

ausentarem para o trabalho por um longo período impedindo que convivam e brinquem 

mais com seus filhos; a insegurança nas ruas que impedem o brincar e esses motivos 

diminuem as oportunidades de brincar. A escola acaba desenvolvendo um grande 

papel proporcionando e oportunizando o brincar. 

4. Justificativa:  

O projeto vem com a proposta de levar a criança a vivenciar brincadeiras e brinquedos 

antigos e atuais, podendo assim conhecer e oportunizar a criança a reviver e construir 

brincadeiras e brinquedos que caracteriza o tempo e a cultura de maneira significativa 

em que os valores de cooperação, respeito, justiça, solidariedade e autoestima estejam 

presentes. 

 

4.1 Público Alvo: 

Crianças matriculadas no CEPI BURITI com a faixa etária de 04 meses a 03 

anos e 11 meses. 

5.Objetivos 
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       5.1 Objetivo Gera 

 Desenvolver um trabalho interdisciplinar de maneira prazerosa partindo da 

construção de brinquedos com materiais diversas.  

 Resgatar brincadeiras esquecidas ou desconhecidas pelas crianças, confecção 

de brinquedos utilizando material reciclável.  

 Criar brincadeiras e jogos ao ar livre, valorizando e conservando os brinquedos.   

 Desenvolver o senso crítico, a socialização, a aceitação a regras impostas pelas 

brincadeiras, espírito cooperativo e etc. 

 Desenvolver a coordenação motora global, fina, ginástica, dança, 

desenvolvimento da memória e despertando a curiosidade. 

5.2 Objetivos específicos: 

 Ampliar as possibilidades expressivas nas brincadeiras, jogos e demais 

situações de interação. 

 Explorar e identificar elementos da música para se expressar, interagir com os 

outros. 

 Produzir trabalhos de artes utilizando a linguagem do desenho, da pintura, da 

colagem e da construção.  

 Participar de diversas situações de intercâmbio social. 

 Estabelecer algumas relações entre o modo de vida característico de seu grupo 

social e de outros grupos. 

6. Conteúdos: 

Os conteúdos que acoplam os Campos de Experiências. O eu, o outro e o nós; 

Corpo, gesto e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, 

pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações. 

7. Metodologia: 

1 - Rodas de conversas (Quais os brinquedos e brincadeiras preferidas); 

2 - Pesquisar junto com as famílias sobre as brincadeiras e brinquedos do seu tempo 

de infância. 

3 - Proporcionar, oportunizar para que as crianças conheçam algumas brincadeiras e 

brinquedos; 

4 - Confeccionar alguns brinquedos e jogos com sucata; 
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5 - Releitura de obras de artes que tenha relação com brinquedos e brincadeiras , 

exemplo: Futebol(Candido Portinari), Cabra cega (Orlando Terez), Roda( Milton da 

Costa). 

6 - Dia do brinquedo preferido para trazer de casa (Desfile para mostrar seus 

brinquedos); 

7 - Criação do painel interativo com o tema ‘’maleta viajante’’. 

8 - Maleta viajante com um brinquedo confeccionado por cada turma.  

9 - Gincana recreativa com brinquedos e brincadeiras dirigidas. 

10 - Trazer para a escola alguns pais que estejam dispostos a proporcionar para as      

crianças alguns momentos de brincadeiras de antigamente. 

11 - Piquenique na área verde, onde serão realizadas brincadeiras dirigidas como: 

cabra cega/corrida de saco/morto e vivo, pulando com um pé só, etc. 

 

  

8. Desenvolvimento das ações: 

COMO ONDE QUANDO 

Introdução ao projeto 

com roda de conversa e confecção do 

mural. 

Sala de aula/Pátio da  

Instituição. 

 

Pesquisa junto com a família sobre os 

brinquedos e brincadeiras. 

Via agenda/ em casa  

com a família. 

 

Musicalização com brincadeiras de  

roda.  

Pátio da instituição   

Confecção de brinquedos com sucata.  Solário com músicas 

Instrumentais de fundo 

 

Releitura de obras de arte Sala de aula/área verde  

Dia do brinquedo preferido - Desfile Sala de aula/Pátio da 

instituição.  

 

Criação do painel  Sala de aula  

Confecção da maleta viajante  Pátio da instituição   

Gincana recreativa Pátio da instituição   

Brincadeiras com as famílias Pátio da instituição  

Piquenique com brincadeiras dirigidas Área verde  



  

 

 

 

73 

Professoras: 

Adriana,Anailde,Edna,Francisca,Magna, 

Marlí,Rosangela,Sara e Vanessa. 

Materiais: Cartolina,EVA, 

tinta guache,tesoura,cola, 

fitilho,papel pardo,fitas, 

pincel, revistas, folha A4, 

som,palito de picolé, 

fantasias,brinquedos. 

 

Promover participação 

das crianças. 

 

9.Cronograma: 

Conteúdo Desenvolvimento Eixos 

Direcionamento das  

cantigas de rodas.  

-Introdução do projeto  

- Roda de conversa 

- Confecção do mural 

- Vídeo musical com brincadeiras. 

 

 -Pesquisar com família 

-Conversar sobre a importância dos 

brinquedos. 

-Oficina de brincadeiras cantadas. 

 

 -Musicalização com brincadeiras de roda 

-Confecção de instrumentos musicais; 

-Produção de atividades artísticas   

 

 -Confecção de brinquedos utilizando  

materiais recicláveis(bilboquê,peteca,pé 

de lata e etc); 

-Apreciação, releitura plástica de obras 

de arte.  

-Confecção de cartazes.  

 

 -Dia do brinquedo preferido; 

-Desfile com os brinquedos; 

-Criação de painéis; 

-Confecção da maleta viajante com  

brinquedos de cada turma . 

-Gincana recreativa; 
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-Participação da família com brincadeiras 

Coletivas. 

-Brincadeiras cantadas;  

 -Piquenique na área verde com  

brincadeiras diversas. 

-Vídeos relacionados a brinquedos e 

brincadeiras; 

-Brinquedos confeccionados pela família. 

 

 

 -Contaçäo  de história 

-Brincadeiras livres 

-Teatro de fantoches 

 

 -Visitar a brinquedoteca; 

-Brincadeira de faz de conta; 

-Jogos diversos 

 

 

 

10. Referência Bibliográfica: 

Distrito Federal. Secretaria de Estado de Educação do Distrito federal – SEEDF – 

Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil Brasília – DF, 2* 

ed.,2018 

11. Acompanhamento: 

Mediação, intervenção com a professora e o auxílio da monitora na aplicação de 

atividades. 

12. Avaliação: 

Ocorrerá em todo os momentos por meio da observação, da participação das 

crianças nas atividades propostas, interesse e também mudanças de atitudes 

quanto à incorporação de valores, grau de motivação e entusiasmo. 
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PROJETO: Respeitando as diferenças 

 

1. Tema 

 Respeitando as diferenças 

2. Apresentação 

O presente projeto “Respeitando as diferenças” tem como finalidade 

conscientizar as crianças sobre a importância de se respeitar as diferenças 

valorizando assim a diversidade única-racial e cultural do ser humano.    

3. Problematização: 

Preconceitos, rótulos e discriminação são discursos negativos que entram em 

contato constantemente cos as nossas crianças desde de cedo e saber valorizar 

diferentes raças gêneros e pessoas com deficiência se faz necessário. Afinal, 

precisamos conviver harmonicamente na construção de uma sociedade 

verdadeiramente democrática, na qual todos são iguais em direitos e deveres.   

4. Justificativa:  

O respeito à diversidade deve ser constantemente abordado na Educação 

Infantil para que desde cedo as crianças aprendam a lidar com as diferenças 

abominando a existência do preconceito. Afinal não precisamos ser iguais os 

outros e sim precisamos aceitar o outro com suas particularidades. Quem disse 

que ser diferente é ruim! Cabe a cada um usufruir seu direito de igualdade,    

4.1 Público Alvo: 

Crianças matriculadas no CEPI BURITI com a faixa etária de 04 meses a 03 

anos e 11 meses. 

5.Objetivos 

       5.1 Objetivo Geral: 

 Conhecer e valorizar a diversidade humana, apontando os aspectos 

positivos proporcionados pelas diferenças individuais, sociais, econômicas, 

culturais étnicas e religiosas.  

5.2 Objetivos específicos: 

 Conscientizar as crianças sobre o respeito à diferença, pois as mesmas 

enriquecem nosso conhecimento; 

 Educar as crianças quanto ao respeito pela diversidade e expô-las a 

circunstâncias do tipo; 
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 Mostrar para as crianças que atitudes tolerantes contribuem para uma 

sociedade mais fraterna; 

 Estimular o respeito às diferenças objetivando um melhor convívio social; 

 Levar a criança a reconhecer as dificuldades enfrentadas por deficientes 

físicos e visuais; 

 Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de 

interesse, respeito e participação frente a elas, valorizando a diversidade. 

 

6. Conteúdos: 

Os conteúdos que acoplam os Campos de Experiências. O eu, o outro e o nós; 

Corpo, gesto e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, 

pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações.  

7. Metodologia: 

1- Rodinha de conversa para conscientizar as crianças sobre o respeito às 

diferenças. 

2- Roda de conversa mostrando as crianças semelhanças e diferenças em nosso 

corpo. 

3- Identificação das características físicas e suas diferenças.    

4- Construção de cartaz, murais abordando a temática trabalhada.  

5- Apresentação de vídeos com focos no respeito as diferenças.  

6- Construção de histórias infantis abordando a discriminação e exclusão.  

7- Confecção de mural exaltando a diversidade étnica.  

8-  Pintura a dedo com os olhos vermelhos.  

9- Desenvolvendo os sons e o uso das mãos.  

10- Brincadeiras direcionadas voltadas para a percepção dos membros 

superiores e inferiores.   

 

8. Desenvolvimento das ações: 

Como Onde Quando 

Rodinha de conversa para 

conscientizar as crianças 

de que as pessoas não 

são iguais e que é preciso 

 

      Solário 
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saber respeitar as 

diferenças.  

Desenvolvendo o corpo 

humano do menino e da 

menina identificando as 

semelhanças e 

diferenças. 

   

     Sala de aula 

 

 Pintando o autorretrato 

identificando as 

características físicas e 

suas diferenças. 

   

 Sala de aula 

 

Construção de cartaz 

ilustrando o respeito à 

diferença. 

    Solário  

Aprendizagem 

direcionada por meio 

visual abordando 

personagens que possua 

alguma deficiência. 

  

Aprendizagem 

direcionada por meio de 

apresentação teatral com 

foco na discriminação e 

inclusão. 

     Anfiteatro  

Aprendizagem 

direcionada por meio 

visual abordando 

personagens que possua 

alguma deficiência. 

  Sala de aula  

Conscientização das 

crianças a respeito das 

diferenças através da 

  Anfiteatro  



  

 

 

 

78 

Contaçäo de história 

infantil   

 

9.Cronograma: 

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

 Apresentar, promover, 

direcionar, conscientizar, 

desenvolver nos 

educandos o ensino 

aprendizagem 

O eu, o outro e o 

nós. Braços, sons, 

cores e formas. 

Escuta, fala 

pensamento e 

imaginação. 

Espaços, tempos, 

quantidades, 

relações e 

transformações. 

Corpo, gestos e 

movimentos. 

 

 

  Eixos 

3º Mês: MAIO 

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

 

Reconhecer a si próprio  

 Questionário dos 

alimentos preferidos e 

essenciais das mamães, 

elaborado pela nutricionista 

da unidade, encaminhada 

via agenda, logo após 

haverá a contabilização 

dos resultados obtidos e 

exposição dos mesmos. 

Espaços, tempos, 

quantidades e 

transformações 



  

 

 

 

79 

 

4º Mês: JUNHO 

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

   

5º Mês : JULHO 

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

Dialogar com as crianças 

a respeito das diferenças  

Construção de cartaz com 

a temática discriminação e 

exclusão  

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

6º Mês: AGOSTO  

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

Identificar e reconhecer 

suas próprias limitações  

Conscientizar as crianças 

quanto as pessoas com 

deficiências  

Pintura a dedo com os 

olhos vendados. 

Pintura sem uso das mãos  

Traços, sons, cores 

e formas  

Corpo, gestos e 

movimentos. 

7º Mês: SETEMBRO 

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

Abordando a temática 

“Respeitando as 

diferenças” 

Confecção de mural 

exaltando a diversidade 

ética 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

8º Mês: OUTUBRO   

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

Conscientizar as crianças 

sobre a importância da 

inclusão  

Contaçäo de historias  Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

9º Mês: NOVEMBRO 
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Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

Abordar com as crianças 

a exclusão  

Consciência negra 

Rodinha de conversa 

sobre as sobre a inclusão, 

apresentação teatral. 

Exibição de vídeos. 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

10º Mês : DEZEMBRO 

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

Diversidade ética Contaçäo de histórias  Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

 

10. Referência Bibliográfica: 

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – 

SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil. 

Brasília-DF, 2° ed.,2018. 

Projeto semelhanças e Diferenças (www.ppd.net.br/projeto-semelhancas-e-

diferncas; acesso em 30/04/2019 às 14:10hs). 

Escola da inteligência (https://escolainteligencia.com/br/como-ensinar-

ascriancas-a-terem-respeito-as-diferencas), acesso 01/05/2019 às 00:00hs. 

11. Acompanhamento: 

Elaboração das atividades propostas, executando, mediano e aplicando com 

auxílio da monitora. 

Intervenção no processo de ensino e aprendizagem para melhor compreensão 

das crianças.  

12. Avaliação: 

A avaliação ocorrerá no decorrer do projeto, considerando a participação, 

interesse, empenho e mudanças ou não de comportamentos das crianças frente 

a temática 

 adotada. 

 

 

 

http://www.ppd.net.br/projeto-semelhancas-e-diferncas
http://www.ppd.net.br/projeto-semelhancas-e-diferncas
https://escolainteligencia.com/br/como-ensinar-ascriancas-a-terem-respeito-as-diferencas
https://escolainteligencia.com/br/como-ensinar-ascriancas-a-terem-respeito-as-diferencas


  

 

 

 

81 

PROJETO: Leitura e releitura de Obras de Artes 

 

1. Tema 

 Leitura e Releitura de Obras de Artes 

2. Apresentação 

O projeto de Leitura e Releitura de Obras de Artes visuais estão presentes na 

vida. Ao desenhar ou pintar a pessoa expressa suas interpretações e expressões 

sobre o mundo. As artes visuais são linguagens e portanto, uma das formas 

importantes de expressão e comunicação humana, o que por si justifica sua 

presenças no contexto educacional.     

3. Problematização: 

Em nossa vida diária, estamos rodeados por imagens impostas média, vendendo 

produtos, ideias, conceitos com comportamentos dentre outros. Como 

resultados de nossa incapacidade de ler essas imagens, nós aprendemos por 

meio delas inconscientemente. 

Vivemos em um mundo com pouco tempo para apreciação das artes, sejam em 

suas modalidades musical cênica ou plástica, A pessoa tem pressa, o pai não 

tem tempo e na nossa realidade, conhecimento, cultura e condições de 

apresentar às crianças o universo artístico de boa qualidade.    

4. Justificativa:  

As artes visuais estão presentes na vida. Ao desenhar ou pintar a pessoa 

expressa suas interpretações e impressões sobre o mundo. As artes visuais são 

linguagens e, portanto, uma das formas importantes formas de expressão e 

comunicação humana, o que por si só justifica sua presença no contexto 

educacional. 

Em nossa vida diária, estamos rodeados por imagens impostas pela mídia, 

vendendo produtos, ideias, conceitos, comportamentos, slogans políticos etc. 

Como resultado de nossa incapacidade de ler essas imagens, nós aprendemos 

por meio delas inconscientemente. 

Vivemos em um mundo com pouco tempo para apreciação das artes sejam em 

suas modalidades musical, cênica ou plástica. A pessoa tem pressa, o pai não 

tem tempo, e na nossa realidade, conhecimento, cultura e condições de 

apresentar às crianças o universo artístico de boa qualidade.   
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Diante deste contexto, entendemos que a escola deve prestar atenção ao 

discurso visual existente. Podemos ensinar a gramática visual por meio da arte, 

tornando as crianças conscientes da produção humana. 

Acreditamos, que certamente, quanto mais cedo isto ocorrer, melhores 

resultados colheremos, na questão de melhora de comportamentos e 

desenvolvimento das habilidades, da capacidade crítica e intelectual das 

crianças. 

4.1 Público Alvo: 

Crianças matriculadas no CEPI Buriti com faixa etária de 4 meses a 3 anos e 11 

meses. 

5.Objetivos 

5.1 Objetivo Geral: 

 Desenvolver a habilidade de descrever, interpretar, recriar e relacionar 

imagens, através de releitura de uma obra de arte. 

 Desenvolver a capacidade de compreender, valorizar e admirar as artes. 

 Experimentar a expressão de emoção, sentimentos e ideias pessoais por 

meio das artes plásticas. 

 5.2 Objetivos específicos: 

 Manter contato com obras de artes; 

 Desenvolver a capacidade de valorizar e admirar as obras artísticas; 

 Apreciar, observar e ter conhecimento técnicas e recursos utilizados por 

artistas plásticos; 

 Possibilitar referências para novas criações; 

 Promover o fazer artístico; 

 Despertar a vontade de aprender através das artes plásticas;  

 Ter o contato com obras de artistas plásticos por meio de reproduções 

gráficas e visitas a museus; 

 Fazer leitura e releitura de obras de artes; 

 Utilizar diversos materiais gráficos sobre diferentes superfícies ampliando as 

possibilidades de expressão e comunicação; 

 Possibilitar a visão e a leitura do mundo por meio da apreciação por meio das 

obras de artes; 
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 Desenvolver o processo de criação por meio da produção de desenhos, 

pinturas, colagens e modelagens; 

 Explorar as possibilidades oferecidas pelos diversos materiais para o fazer 

artístico; 

 Valorizar suas próprias produções, das de outras crianças e da produção de 

arte em geral; 

  Conhecer a vida dos artistas estudados, bem como o contexto histórico em 

que viveram;  

 Realizar a leitura de imagens diversas; 

 Desenvolver oralidade, interação e socialização; 

 Aprofundar conhecimentos sobre cores, linhas e formas; 

 Identificar cores primárias e secundárias; 

 Ampliar a coordenação motora fina e ampla; 

 Perceber traços da natureza nas obras estudadas; 

 Desenvolver a imaginação, criatividade, atenção, concentração, expressão 

artística, percepção visual, noção espacial; 

 Utilizar materiais recicláveis como caixas de papelão, jornal, revistas, para 

reproduzir trabalhos do autor;  

 Desenvolver a capacidade de compreender, valorizar e admirar as artes. 

6. Conteúdos: 

Os conteúdos que acoplam os Campos de Experiências. O eu, o outro e o nós; 

Corpo, gesto e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, 

pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações.  

7. Metodologia: 

1- Realizar um momento festivo para a apresentação do Projeto Leitura e 

Releitura de Obras de artes e da Mala de Obras de Artes; 

2- Conversar com as crianças sobre os cuidados que devem ser tomados com 

os materiais; 

3- Apresentar a foto do artista escolhido e através de narrativa, falar às crianças 

sobre a vida dele, o contexto histórico onde ele viveu; 
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4- Apresentar a obra escolhida indagando e destacando os elementos usuais 

utilizados pelo artista, tais como material utilizado, técnica, cores, traços; 

5- Questionar e refletir com as crianças sobre os sentimentos que remetem a 

obra observada, utilizando do quadro de expressões (alegre, triste, etc); 

6- Pedir às crianças, sugestão de possíveis títulos para as obras observadas; 

7- Fornecer à criança materiais e suportes diversos, incentivando-os realizar as 

releituras plásticas após a leitura e apreciação das obras; 

 9- Programar a visita ao um museu ou exposição para a apreciação das obras 

expostas, observando as regras previstas;  

10- Assistir ao vídeo: Doki Descobre as Cores (Discovery Kids).  

8. Desenvolvimento das ações: 

Como Onde Quando 

 

Roda de conversa 

 

      Sala de aula 

 

 

Propor atividades área 

livre, estimulando a 

autonomia. 

   

     Área verde 

 

Releituras das obras 

estudados expostas 

  Na área verde, no 

pátio e dependências 

da escola onde possa 

haver uma boa 

visualização 

  

 

Apresentação do vídeo, 

mostrando as atividades 

realizadas pelas crianças 

durante o projeto 

     

     

      Sala de aula 

 

 

9.Cronograma: 

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 
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 - A apresentação da 

“Maleta” com as Obras de 

Artes. 

- Apresentar os artistas e 

suas Obras de Artes a 

serem escolhidas para 

fazer suas releituras 

Conversar com os 

educados sobre cuidados 

que devem ser tomados 

com as Obras de Artes dos 

Artistas apresentados. 

 

 

 

  Eixos 

  Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

2º Mês: MAIO 

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

  Apresentar o artista 

escolhido por sala, apreciar 

suas Obras por meio de 

imagens e ilustrações de 

seus trabalhos artísticos 

Estimular os educandos a 

leitura e releitura de Obras 

de Artes, enfatizando suas 

cores, formas e a troca de 

Artistas. 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

3º Mês: JUNHO 
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Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

 Musicalização como plano 

de fundo para as releituras. 

Apresentar materiais 

diversificados para as 

Obras de Artes. 

 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

4º Mês : JULHO 

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

 Criar desenhos a partir  

das Obras de Artes 

escolhidas. 

Apresentar imagens aos 

educandos para releitura 

de Obras. 

Exposição de Arte 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

5º Mês: AGOSTO  

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

 Apresentação do vídeo, 

mostrando as atividades 

realizadas pelas crianças 

durante o projeto. 

  

 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

6º Mês: SETEMBRO 

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

 Estudar as cores 

primárias e 

secundárias por meio 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 
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de atividades tais 

como: colorindo água, 

misturando as tintas 

para obter novas 

nuances, etc. 

 

8º Mês: OUTUBRO   

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

 Expor, sempre, e logo em 

seguida às produções das 

crianças em murais ou 

instalações 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

9º  Mês: NOVEMBRO 

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

 Programar a visita ao um 

museu ou exposição para 

a apreciação das obras 

expostas, observando as 

regras previstas 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

10º Mês : DEZEMBRO 

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

 Exposição de Arte – 

Releituras das obras 

estudados expostas na 

área verde, no pátio e 

dependências da escola 

onde possa haver uma boa 

visualização da 

comunidade. 

 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 
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10. Referência Bibliográfica: 

Barbosa, Ana Mae Tavares Bastos. Proposta Triangular. Papirus. São Paulo. 

2008. 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 

Nacionais: Arte. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

http://artenaescola.org.br/sala-de-leitura/artigos/artigo.php?- consultado em 

03/03/2017. 

11. Acompanhamento: 

Elaboração das atividades propostas, executando, mediano e aplicando com 

auxílio da professora e monitora. 

Intervenção no processo de ensino e aprendizagem para melhor compreensão 

das crianças.  

12. Avaliação: 

A avaliação do Projeto deverá ser realizada durante todo o processo e 

transcorrer das atividades na observação das construções de cada criança de 

acordo com suas percepções artísticas e seu desenvolvimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://artenaescola.org.br/sala-de-leitura/artigos/artigo.php?-
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PROJETO: Musicalização 

1. Tema: 

A criança e a música 

2. Apresentação 

O projeto musical com o tema gerador A criança e a música têm como designo a 

sensibilidade das crianças pelo gosto musical, criando condições para que as mesmas 

possam refletir e entender a música como fonte de prazer e conhecimento.     

3. Problematização: 

Ainda é constado em muitas escolas o despreparo por parte dos docentes, porém é 

importante salientar a falta de recursos e material de apoio e ainda a falta de 

conhecimento na área musical por parte dos educandos. Percebe-se a dificuldade com 

relação aos recursos necessários para que o educador consiga inserir a musicalização 

na rotina escolar. E possível recorrer a instrumentalização de materiais alternativos 

como recurso musical.    

4. Justificativa:  

Incentivar a criança a compreender a forma adequada de ouvir música, 

conhecendo os diversos ritmos musicais e seus instrumentos, e a importância 

que a música tem na vida das pessoas. 

A música ajuda a afinar a sensibilidade de seus alunos, aumenta a capacidade 

de concentração, desenvolve o raciocínio lógico-matemático e a memória, além 

de ser um forte desencadeador de emoções. Os benefícios de uma boa Iniciação 

Musical se estenderão para todas as áreas da aprendizagem. 

4.1 Público Alvo: 

Crianças matriculadas no CEPI Buriti com faixa etária de 4 meses a 3 anos e 11 

meses. 

5.Objetivos 

5.2 Objetivo Geral: 

 Sensibilizar as crianças pelo gosto musical, criando condições para que a 

criança possa refletir e entender a música como fonte de prazer, socialização 

e criatividade 

 Promover a socialização dos conhecimentos sobre música e seus 

instrumentos; 

 Aumentar a sensibilidade e a capacidade de concentração; 

 Desenvolver o raciocínio lógico e a imaginação; 
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 Desenvolver a autoestima e coordenação motora; 

 Desencadear emoções, aumentando a união entre a interação e o prazer; 

 Explorar os instrumentos musicais; 

 Desenvolver a linguagem, percepção, audição, habilidades em 

acompanhamento Rítmico com instrumentos, voz e o canto como expressão 

de grupo e individual; 

 Construir instrumentos musicais; 

 Contribuir na formação e desenvolvimento da personalidade das crianças, 

pela ampliação da cultura; 

 Enriquecimento da inteligência; 

 Vibração da sensibilidade musical; 

 Educar musicalmente 

 5.2 Objetivos específicos: 

 Ouvir, perceber e discriminar eventos sonoros e produções, bem como 

perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos por meio de 

improvisações, composições e interpretações musicais.  

 Explorar e identificar elementos da música para se expressar interagir com 

os outros e ampliar seu conhecimento de mundo. 

6. Conteúdos: 

Os conteúdos que acoplam os Campos de Experiências. O eu, o outro e o nós; 

Corpo, gesto e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, 

pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações.  

7. Metodologia: 

As estratégias deverão ser muito variadas, já que a partir de uma música 

escolhida para a semana ou para a quinzena deve se esgotar de possibilidades.  

Algumas metodologias realizadas serão elencadas aqui para guiar as ações, 

porém, muitas outras surgirão durante todo o processo: 

Escolha de uma música para semana ou quinzena; 

Cantar/Dançar com as crianças; 

Tocar a música no CD ou DVD; 

Usá-las sempre nas Rodinhas; 

Destacar algumas palavras no cartaz; 

Conhecer diferentes repertórios musicais; 
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Relacionar atividades escritas; 

Utilizar brinquedos relacionados; 

Vincular histórias às músicas; 

Confeccionar microfones e adereços; 

Construir um palco num canto da sala; 

Organizar apresentações musicais dos alunos para as outras salas; 

Dramatizações; 

Mímicas; 

Brincadeiras; 

Jogos; 

Identificar sons e movimentos dos animais; 

Apresentar vídeos que mostre movimentos de animais e sons produzidos por 

eles; 

Sugerir coral de som de animais, onde as crianças irão imitar quando efetuar 

determinado gesto; 

Explorar o som das vozes, ritmo dentre outros  

Recorte de Revistas, Jornais e outros.... 

 

8. Desenvolvimento das ações: 

Como Onde Quando 

 

Roda de conversa 

Confecção de uma 

bandinha também é um 

ótimo recurso a ser 

trabalhado com os 

pequenos 

 

      Sala de aula 

 

 

Propor atividades área 

livre 

   

     Área verde 

 

Trabalhar a arte, a 

reciclagem (instrumentos 

podem ser de sucata) 

  Na área verde, no 

pátio e dependências 

da escola onde possa 
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haver uma boa 

visualização 

  

Cuidado com o material, a 

criatividade, a intensidade 

e o ritmo. Apresentação de 

vídeo, mostrando as 

atividades realizadas 

pelas crianças durante o 

projeto 

     

     

      Sala de aula 

 

 

9.Cronograma: 

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

Confecção de 

instrumentos musicais 

Roda de conversa, 

confeccionar uma bandinha 

com materiais recicláveis 

(casca de coco, cabos de 

vassoura, tampinhas, 

caixas e copinhos), 

pandeiros, baquetes, 

tambor bastões, 

xiquexique, pratos, cuíca 

 

Escuta, fala e 

imaginação. 

  Eixos 

  Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

2º Mês: MAIO 

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 



  

 

 

 

93 

Cantigas de rodas   Acompanhar o ritmo da 

música com palmas e com 

movimentos corporais; 

Formar grupos para fazer 

imitações com mímica em 

ritmo musical; 

 

 

 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

3º Mês: JUNHO 

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

 Perceber os sons com 

olhos fechados de fora e 

dentro da sala 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

4º Mês : JULHO 

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

Som dos animais Observar sons e ritmos da 

natureza; 

 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

5º Mês: AGOSTO  

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

 Pesquisar manifestações 

folclóricas de caráter 

musical 

Jogos conjugados com 

música; 

 

 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

6º Mês: SETEMBRO 
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Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

Cantigas de rodas (som) Identificar os ritmos 

musicais através de 

fitas e cd’s 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

8º Mês: OUTUBRO   

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

 Expor, sempre, e logo em 

seguida às produções das 

crianças em murais ou 

instalações 

Uso da criatividade, a 

intensidade e o ritmo. 

 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

9º  Mês: NOVEMBRO 

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

Conhecimento de mundo 

por meio da música  

Imitar cantores, interpretar 

canções diversas 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

10º Mês : DEZEMBRO 

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

 Exposição de 

atividade semanalmente e 

finalizando com 

apresentação 

 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

 

10. Referência Bibliográfica: 
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DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – 

SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil. 

Brasília-DF, 2° ed.,2018. 

11. Acompanhamento: 

Elaboração das atividades propostas, executando, mediano e aplicando com 

auxílio da Professora, Monitora, Coordenação e Direção  

Intervenção no processo de ensino e aprendizagem para melhor compreensão 

das crianças.  

12. Avaliação: 

Será realizada em todas as etapas propostas pelo projeto e em todos os 

momentos ao longo do processo de aprendizagem e desenvolvimento de cada 

um. 
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