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APRESENTAÇÃO

Dados da Mantenedora

           Coordenação Regional de Ensino: Taguatinga

Mantenedora: AFMA- Ação Social Comunitária.

Endereço Completo: QR 410/412 Conj A Lote 1 Samambaia Norte

Data de Fundação: 

Convênio: Secretaria de Educação do Distrito Federal

Telefones/Fax/e-mail: 61 33585905  33589555

Dados da instituição Educacional

Nome da Instituição Educacional: Creche Jequitibá

Endereço:  Avenida Jequitibá  935 Sul                     

 Localização: Águas Claras – Zona Urbana 
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E-mail: cepi.jequitibá2017@gmail.com.

Telefone:  99254-2201. 

Data de Fundação: 30 de Março de 2015.                                 

Nível de Ensino ofertado: Educação Básica.

 Etapa Proposta na Escola: Educação Infantil Integral. 

Etapas e modalidades de ensino da educação básica: Educação Infantil e Pré-

Escola.

Presidente: Rodrigo dos Santos Simões

Diretora Pedagógica: Tatiane Pires Silva

Coordenadora: Marta Brito

Secretária: Andréa Mara

Apresentação do PPP e de seu processo de construção.

 A  Proposta  Pedagógica  da  Creche  CEPI  Jequitibá,  situada  na  cidade  satélite

Águas  Claras  de  Brasília/Distrito  Federal,  é  um  instrumento  norteador  das  ações

escolares,  essa  proposta  pedagógica  apresenta  suas  finalidades  e  os  seus

pressupostos teóricos, define a sua própria prática pedagógica e sua forma específica

de  dirigir  o  método  de  ensino-aprendizagem.  Nesse  sentido,  informamos  que  esta

proposta trata-se apenas de um “esboço”, daquilo que pretendemos realizar no tempo e

no espaço por  nós vividos.  Na procura dos resultados contaremos com reflexões,  e

participação coletiva de uma equipe empenhada com os objetivos educativos. 

O presente instrumento traduz os princípios, às diretrizes de decisões pedagógicas

aprovadas e assumidas pela instituição de ensino, envolvendo o corpo docente, pais,

técnico e administrativo da escola, que após análises, reflexões e discussões sobre a

legislação educacional vigente e em consonância com a expectativa e necessidades de

seus usuários, elaboraram-na.

          Sabemos que as mudanças na educação dependem não só da vontade política

da esfera governamental, mas também do empenho dos professores e educadores em
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prol de uma educação mais eficaz, razão pela qual evidenciamos constantes esforços

junto  ao  corpo  docente  de  nossa  Instituição  para  estimulá-lo  a  engajar-se  em  um

processo contínuo de construção de um contexto educacional e afetivo aprimorado. 

Nosso projeto elimina o que, nas experiências colhidas ao longo do tempo, foi

considerado  incoerente  ou  de  baixa  efetividade  com  respeito  aos  fins  a  serem

alcançados.  Nesse sentido,  privilegiou-se  um processo  educativo  que  parta  de  uma

concepção  da  criança  com  um  ser  em  desenvolvimento,  buscando  investir  na

construção de valores e atitudes tais  como: autonomia,  cooperação,  solidariedade e

respeito ao bem comum, mediante a consolidação de uma pedagogia de educação em

sintonia com os melhores valores de nossa sociedade, em que se valorizam as relações

cotidianas em que crianças, famílias e educadores estão envolvidos.

           A instituição educacional  apresenta na sua Proposta Pedagógica as suas

finalidades  e  os  seus  pressupostos  teóricos,  define  sua  meta  e  sua  própria  prática

pedagógica e sua forma específica de conduzir o processo ensino-aprendizagem. 

Para realização desde documento fizemos várias reuniões, conselho de classe e

entrevista com pais, alunos, colaboradores e comunidade.   

                                       HISTORICIDADE DA ESCOLA.

Centro de Ensino da Primeira Infância nasceu do programa Federal Educação para

todos  que  englobam  modalidades  de  atendimento  muito  diversas  de  programas

destinados  aos  pais,  às  creches  comunitárias,  aos  centros  de  atenção  à  infância  e

educação pré-primária institucional, geralmente oferecida em escolas. 

Os principais objetivos desse programa: 

1. Expandir e melhorar a educação e os cuidados na primeira infância, principalmente

para as crianças mais vulneráveis e em maior desvantagem.  

2. Assegurar que todas as crianças em circunstâncias difíceis e aquelas que fazem parte

de minorias étnicas tenham acesso à educação primária completa, gratuita obrigatória e

de boa qualidade. 
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3. Assegurar que as necessidades de aprendizagem de todos os jovens e de

adultos sejam satisfeitas por meio do acesso equitativo a programas apropriados

de aprendizagem e habilidades para a vida. 

4. Principalmente para as mulheres, e o acesso equitativo à educação básica e

continuada para todos os adultos. 

5. Eliminar disparidades entre os gêneros na educação primária e secundária e alcançar

a  igualdade  de  gêneros  na  educação  com foco  na  garantia  de  acesso  completo  e

igualitário  de  meninas  à  educação  básica  de  qualidade,  assim  como  em  seu

desempenho pleno e equitativo.  

6. Melhorar todos os aspectos da qualidade da educação e assegurar a excelência de

todos  eles  para  que  sejam  alcançados  por  todos  os  resultados  de  aprendizagem

reconhecidos e mensuráveis, principalmente em alfabetização, aritmética e habilidades

essenciais para a vida.

Os  programas  são  normalmente  dirigidos  a  dois  grupos  etários:  de  crianças

abaixo de três anos e aquelas de três até a entrada na escola primária.  

    A Creche Jequitibá foi inaugurada no dia 30 de março de 2015. A partir de Agosto

de  2017, foi  firmado  mais  um convênio  com o  Governo  do  Distrito  Federal  com a

instituição AFMA Ação Social Comunitária. Essa, por sua vez,  vem trabalhando sem

fins lucrativos, desde sua fundação, acolhendo crianças (e suas famílias).

Com o passar  dos anos,  vários  indivíduos foram atendidos,  sendo que os  recursos

provieram de doações de particulares e, esporadicamente, de algumas empresas.

A  creche  é  muito  requisitada  pela  comunidade  local  e  do  entorno  pode-se

comprovar pela procura de matrículas através do número 156 – Sistema de Atendimento

ao  Cidadão  oferecido  pelo  Governo  do  Distrito  Federal  e  pela  própria  Regional  de

Ensino de Taguatinga. 

  Inicialmente  tal  convênio  compreende  crianças  até  os  cinco  anos  de

idade;  atualmente,  a  meta  de  atendimento  é  de  136  crianças  em  duas

modalidades (creche 0 a 3 anos e pré-escola 4 e 5 anos).

   O nosso atendimento educacional, se tornou de grande relevância para

uma parcela de nossa sociedade, a saber aquela composta de mães solteiras

pobres e desempregadas, que não contam com creches para que possam deixar

os  filhos  para  trabalhar. O  crescimento  da  demanda  de  crianças  com
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necessidades de cuidados,  proteção  e  educação fez  com que  nosso trabalho

ficasse  cada  vez  mais  significativo  e  conhecido  na  região  de  Águas  Claras,

especialmente  pela  qualidade  daquilo  que  oferece:  ensino  integral  e  cinco

refeições  diárias  em  um  espaço  acolhedor,  com  atividades  educativas  e

atendimento individualizado. 

Atendemos nossas crianças em seus aspectos físico, social, intelectual e

emocional,  exercendo  assim  um  papel  de  promoção  de  cidadania  e  de

transformação social.   Cabe ressaltar que estamos localizados em uma região

bastante populosa onde a procura por vagas é muito frequente. Atendemos toda a

região de Águas Claras e mediações. 

O espaço da coordenação pedagógica acontece no horário de 12:45 as

13:45 todos os dias, e para as professoras de 40 horas de 14:00 as 15:00 horas

todos  os  dias,  é  um  momento  valorizado  pelos  profissionais  da  creche  por

entenderem  que  representa  a  :possibilidade  de  pensar,  planejar,  organizar,

discutir, avaliar e redimensionar o processo de ensinar e aprender coletivamente

respeitando  a  diversidade  de  ideias  alinhando-as  aos  documentos  normativos

determinados pelas políticas públicas e legislação vigente.

A coordenadora exerce uma função extremamente importante para a saúde

pedagógica  da  creche,  pois  tem a  responsabilidade  de  coordenar,  planejar  e

conectar as unidades didáticas junto aos docentes, de acordo com as Diretrizes

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil do DF. 

As coordenações são destinadas também para o estudo e formação continuada

dos profissionais da educação e poderão ser organizadas pela equipe diretiva, equipes

de apoio e profissionais convidados para colaborar com temáticas indicadas tanto pelos

profissionais da creche como pela SUBEB.

Parquinho
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                      O parquinho tem como finalidade trabalhar a expressão da linguagem

corporal envolvendo a psicomotricidade, laser e diversão.

Conforme Farina (2006), as cores influenciam a vida das pessoas tanto no

caráter  fisiológico  quanto  psicológico.  Proporcionam  alegria,  tristeza,  exaltação  ou

depressão, calor-frio, equilíbrio-desequilíbrio, ordem-desordem. Se as cores “positivas” e

combinadas, a reação também será positiva.

                      A hora do parquinho é o momento mais querido e esperado do dia letivo

para os alunos. Toda a excitação e felicidade é simplesmente um reflexo de ser um

tempo livre para a criança, um momento de liberdade. Os alunos podem brincar em

qualquer lugar, de qualquer forma e com quem eles quiserem. O significado do brincar

vai  além do  de  se  divertir.  Brincar  capacita  a  criança  a  resolver  problemas,  tomar

decisões,  explorar,  negociar  e  expressar-se  em  situações  que  são  relevantes  e

significativas  para  elas.  Ao  brincar,  os  alunos  não  desenvolvem  apenas  as  suas

capacidades físicas, mas, principalmente, as suas competências emocionais e sociais.

 Foram comprados no ano anterior para as oito salas de aulas espelhos novos

com um tamanho ideal para a Educação Infantil, brinquedos de apoio pedagógico de

acordo  com  as  linguagens  da  Matemática,  Oral  e  escrita,  Natureza  e  Sociedade,

Corporal,  Artística  e  Digital  de  acordo  com  a  faixa  etária  de  cada  turma,  pois

trabalhamos com o recurso humano mais especial e precioso da sociedade que são as

crianças.
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                        Diagnóstico da Realidade Escolar

A CEPI Jequitibá tem como meta de atendimento para este ano letivo de 135

crianças, atendendo às modalidades de Creche (0 a 3 anos) e pré-escola (04 e 05

anos).  Sendo as vagas assim distribuídas:

 08 vagas para o Berçário I, 08 para o Berçário II, 15 no maternal I “A”, 15 no

Maternal I “B”,  15 Maternal II “A”, 15 Maternal II “B”,  30 no 1º período e  30  no

2º período. 

O atendimento é prestado em turno Integral de 07h00 às 17h30 de segunda  

à sexta feira. 

Uma característica do território é que, ao lado da Instituição tem-se um lote vazio

que muito tem preocupado pais e a gestão escolar devido o grande acumulo de lixo,

muitos  entulhos  que  contribuem muito  para  o  aparecimento  de  insetos  na  creche,

sendo necessário muitas vezes solicitar ao SLU e demais órgãos responsáveis que o

mesmo seja removido.

.        Lidamos com crianças que apresentam fragilidade tais como: insegurança, falta

de referencial, falta de limites, dificuldade em alimentar-se e em alguns casos falta de

cuidados. 

Especialmente  este  ano  estamos  tendo  muitas  dificuldades  em  relação  à

adaptação de algumas crianças do maternal I e maternal II. (Aproximadamente duas

crianças  tem  demonstrado  agressividade,  mordidas  e  outras  ações  violentas  sem

motivos.)

Mesmo com a intervenção dos profissionais, tem sido complicado reverter certas

situações porque as crianças estão tendo resistência em atender a comandos e seguir

regras.

Outro problema vivido é com relação ao uso dos sanitários, algumas crianças,

especialmente  do  maternal  II  estão  apresentando  dificuldade  em  utilizá-los,

constantemente recebemos pais para falarmos do desfralde. Sendo que os mesmos

pedem  para  colocarmos  fralda  nas  crianças,  fazendo  com  que  as  mesmas  não
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adquiram  autonomia  para  superar  esse  obstáculo,  demostrando  desinteresse  para

solucioná-los. 

Como a  creche  recebe  crianças  de  outras  regiões  administrativas,  uma das

dificuldades  enfrentadas  é  em  relação  aos  horários  de  entrada  e  na  saída,  onde

aproximadamente 30% (trinta por cento) necessitam de transporte (sendo veículo da

família, transporte escolar ou transporte coletivo) para chegar e sair da escola, o que

causa constantes atrasos, principalmente na entrada influenciando nossa rotina, nos

vimos na necessidade de estabelecer um tempo de tolerância de 15 (quinze) minutos.

Se os  atrasos dos  responsáveis  forem constantes  a  direção acionará  a  assistente

social para uma reunião, se caso continuar o conselho tutelar será comunicado, pois

com esses atrasos causam traumas e sensação de abandono nas crianças.

Aos arredores da creche temos muitos comércios, supermercados, restaurante,

padarias, farmácia e muitos prédios. A CEPI Jequitibá se destaca pelo colorido de seus

alambrados, a beleza de sua arquitetura e espaço para a criança se desenvolver e

crescer. A entrada e saída das crianças dão acesso à pista secundária onde passam

carros e a van escolar. A saída e entrada é realizada com a presença do porteiro,

Diretora, Coordenadora, Secretaria e monitoras.

Reiteramos que está tolerância não pode virar rotina diária, ou seja, os pais não

podem chegar todos os dias atrasados, pois os responsáveis precisam se adequar a

realidade da creche. Lembrando que a instituição precisa cumprir sua função social

que contém regras e princípios que necessitam ser respeitados. 

Uma  boa  característica  da  nossa  comunidade  é  que  se  encontram  sempre

presentes nos eventos, reuniões e festividades e temos um grande quantitativo de pais

em nossas reuniões, 

o que vem facilitando muito no nosso trabalho, pois passa-se a conhecer a realidade

de cada família e amplia o contato entre família e escol  a.
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           Outro fator observado pela instituição é o grande número de crianças que faltam

diariamente por causa de problemas de saúde. A comunidade escolar apresenta uma

composição sócia econômica variada, recebemos alunos com poder aquisitivo elevado

até os que vivem em situação de vulnerabilidade.

Podemos perceber que a situação econômica de nossa comunidade é realmente

diversificada, porém com uma grande faixa estabelecida acima de 5 salários mínimos. 

Conforme ilustra os gráficos abaixo: 

                     

RENDA FAMILIAR - SALÁRIO MÍNIMO

 Até 1

 2 A 4

 4 A 6

 Indefinido
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        A carga horária das professoras ( Berçário I,  Berçário II,  Maternal I e

Maternal II) é de 30 horas semanais, sendo que cada professora tem em sala de

aula 2 monitoras e as professoras do (1º Período e 2º Período) a carga horária é

de  40  horas,  sendo  uma  monitora  em  cada  sala.  Assim,  nosso  quadro  de

funcionários  é  composto  com  o  total  de  34  funcionários,  sendo:  01  Diretora

Pedagógica,  01  Coordenadora  Pedagógica,  01  Secretaria  Escolar,  08

professoras;  14  monitoras  em sala,  02  menores  aprendiz,  03  cozinheiras,  03

auxiliares de serviços  gerais,  02 vigias noturno,  01  porteiro  e 01 nutricionista.

Alguns espaços na creche foram destinados a parques e jardins, oferecendo às

crianças experiências significativas relacionadas à natureza.

A estrutura física da instituição é composta por:

 08 salas de aula;

 01 brinquedoteca que divide seu espaço com a sala de musicalização;

 01 sala de professores;

 01 secretaria;

 01 sala da direção;

 04 banheiros de adultos;

 01 depósito pedagógico;

 02 depósitos de material de limpeza;

 02 depósitos de alimentos;

 01 cozinha;

 01 lactário

 04 banheiros infantil;

 02 banheiros PNE;

 01 pátio que divide o seu espaço com o refeitório;

 01 parque de areia;

 01 parque coberto;
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 01 playgroud;

            (Segue fotos em anexos).

A creche é mantida por recursos financeiros enviados pelo Governo Federal e

Distrital.

As  cinco  refeições  das  crianças  são  acompanhadas  por  uma  nutricionista

responsável  em  elaborar  os  cardápios  semanalmente  enviados  a  executora

pedagógica e aos pais.

Com isso, espera-se tornar o ambiente escolar mais confortável, agradável e

acolhedor para todos, estimulando a criatividade, a investigação e a construção dos

conhecimentos e aprendizagens.

Na  nossa  Instituição  temos  crianças  com  restrições  alimentares  como  por

exemplo: Intolerância a lactose, alergia a corantes e ovo, esses alunos que possuem

laudos médios são acompanhados pela nutricionista e sempre possuem substituições

necessárias na alimentação.

Função Social

       Podemos observar que: o CEPI Jequitibá desempenha um papel importante

para a comunidade ao seu redor, pois possibilitou a introdução das crianças a

creche  e  ao  contexto  educacional,  desenvolvendo  um  trabalho  destinado  a

formação das crianças, tirando-as da ociosidade de casa e até mesmo das ruas,

cuidando, alimentando e proporcionando atividades significativas que contribuem

para  seu  desenvolvimento  social  e  cognitivo,  propiciando  e  estimulando  o

desenvolvimento integral e harmonioso da criança, dando oportunidades para que

tenham experiências sociais diferentes das vivenciadas pela família, de manter o

contato com outras crianças em um ambiente estimulante, seguro e acolhedor.

Com  isso  percebe-se  que  a  função  social  é  cuidar  e  educar,  socializando  e
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interagindo temos ainda a finalidade o desenvolvimento  integral  do  educando,

tendo por meta a construção do conhecimento que é indispensável ao exercício

ativo, criativo e crítico da cidadania na vida cultural, política, social e profissional

com isso alcançar a educação de qualidade necessária às crianças levando em

conta inúmeros fatores essenciais para responder aos desafios atuais.

       A criança de hoje possui direitos e deveres que a torna protagonista do seu

próprio processo de aprendizagem onde práticas de escuta sensível estão cada vez

mais frequentes nos espaços de Educação Infantil. Neste movimento de dar vez e voz

às crianças construímos nossa identidade avaliando e retroalimentando os processos

de aprender e desenvolver.

Pensar  em  função  social  da  escola  é  admitir  o  seu  caráter  múltiplo  e

abrangente, pois, tem o papel de socializar, ou seja, preparar o indivíduo para a vida

em sociedade provocando a consciência do direito e do dever que tem enquanto

cidadão.  A escola como portadora da função cultural  tem a responsabilidade de

repassar os símbolos, valores, crenças, códigos e linguagem. Outra finalidade da

escola é transformar, emancipar, libertar o indivíduo numa perspectiva de torna-lo

autônomo para tomar as rédeas de sua própria vida atuando como protagonista

garantindo a formação da criatividade e da criticidade.

Conscientes  de  nossa  função  social,  temos  a  intenção  de  oferecer  uma

educação  pública,  gratuita  e  democrática,  voltada  à  formação  integral  do  ser

humano de modo que valorize a diversidade, a sustentabilidade para que possa

atuar  como  agente  de  construção  científica,  cultural  e  política  da  sociedade,

assegurando a universalização do acesso à escola e da permanência com êxito no

decorrer do percurso escolar de todos os estudantes, proporcionando um ambiente

seguro e lúdico com vistas à construção da cidadania, desenvolvendo uma prática

que leve a um convívio livre, justo, solidário e igualitário, uma vez que se trata de

uma comunidade que apresenta grande variação social, econômica e cultural.

A AFMA – Ação Social Comunitária unidade (CEPI Jequitibá) como gestora do

Centro da Primeira Infância tem por finalidade oferecer educação personalizada de

qualidade  e  eficaz  que  favoreça  a  formação  íntegra  e  competente  a  nossa

comunidade  garantindo  à  criança  atendimento  qualitativamente  satisfatório  nos

aspectos bio-psico-social e educacional, visando seu desenvolvimento integral.
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Os princípios que norteiam a prática

desta  instituição  educativa  são

proporcionados  às  crianças,  através  de

experiências  pedagógicas,  durante  o

período  letivo  e  estão  contemplados  no

currículo escolar.

Nossa  visão  é  ser  Centro  de

Educação  de  Primeira  Infância  de

referência, inovador em suas propostas e

práticas  pedagógicas  e  na  formação  de

cidadãos  críticos,  conscientes  e

empreendedores.

Nossos  valores  estão  pautados  na

autonomia  pessoal  e  coletiva,  no

discernimento,  na  cordialidade,  no

pensamento  crítico  e  na  formação  ética.
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                 Princípios orientadores das práticas pedagógicas.
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Os  princípios  que  norteiam  a  prática  desta  instituição  educativa  são

proporcionados às crianças, através de experiências pedagógicas, durante o período

letivo e estão contemplados no currículo escolar.

Com  essa  necessidade  de  significação,  cresce  muito  a  responsabilidade  do

professor, que deve trabalhar como facilitador mediador não só quanto aos conteúdos

para  a  construção  do  conhecimento,  mas  quanto  aos  fundamentos  cognitivos,

epistemológicos e sócios afetivos dos processos de ensino e de aprendizagem.  

Com o avanço das abordagens dos processos de ensino e de aprendizagem,

dados comprovam que a afetividade, as relações interpessoais, o fazer o dar significado,

o  interdisciplinar,  o  contextualizar,  em  torno  de  objetivos  comuns  favorecem

grandemente as aprendizagens.

Por isso o Centro de Educação Infantil AFMA CEPI Jequitibá instituiu reuniões de

coordenações  pedagógicas  semanais  e  ciclos  de  estudo,  objetivando  a  formação

continuada  de  todos  os  profissionais  envolvidos  nos  processos  de  ensino  e  de

aprendizagem. 

A  qualidade  da  educação  é,  sem  dúvida  o  maior  desafio  do  país  sendo

necessário várias articulações para a realização de um trabalho bem sucedido no campo

educacional. Ressaltamos a importância de uma gestão democrática onde pressupõe a

participação  efetiva  das  várias  pessoas  envolvidas  da comunidade  escolar –  pais,

professores, estudantes e  funcionários  –  em  todos  os  sentidos  da  organização  da

escola. Esta participação tem efeito diretamente nas mais variadas etapas da gestão

escolar (planejamento, implementação e avaliação) seja no que tange à construção do

projeto e processos pedagógicos quanto às questões de aspectos burocráticos.

        A criança como sujeito social histórico, estabelece no seu presente, a identidade

de  portadora  e  produtora  de  cultura.  Nesse  sentido  a  infância  passa  a  ser

considerada  como  tempo  de  “Preparação  para…”,  sonhar,  brincar,  sorrir,  jogar,

desenhar, colorir. Com isso, tudo o que a criança tem direito, faz desse período de

sua vida um momento em que ela é a protagonista do seu desenvolvimento como

sujeito  de  sua  história. 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, estão contemplados

os  Fundamentos  Norteadores,  que  priorizam  os  Princípios  Éticos;  os  Princípios

Políticos e  os Princípios Estéticos; assim como as práticas de educação e cuidados,

que  possibilitam  a  integração  entre  os  aspectos  físicos,  emocionais,  afetivos,

cognitivo/linguísticos e sociais da criança, entendendo que ela é um ser completo,

total e indivisível. 
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A criança da educação infantil  não pode ser  dividida e deve ser  atendida na

integralidade de suas necessidades e potencialidades físicas, psicológicas, intelectuais,

sociais e culturais. (FERREIRA, MELLO, VITORIA, GOSUEN, CHAGURI, 2009, p.188).

A  Educação  Integral  é  uma  concepção  onde  abrange  a  educação  para  garantir  o

desenvolvimento dos sujeitos em todos os aspectos intelectual, física, emocional, social

e cultural

Neste  sentido  o  educador  da  Educação  Infantil  encarrega-se  de  uma

função essencial neste processo formativo do indivíduo, não só por ser o ponto inicial da

vida  escolar  da  criança, mas  também  por  exerce  grande  preponderância  no

desenvolvimento intelectual, afetivo, moral das mesmas.

A fim de assegurar  práticas  pedagógicas que abranjam todos os  objetivos da

Educação  Infantil,  seguimos  três  princípios  fundamentais das  Diretrizes  Curriculares

Nacionais para a Educação Infantil (DCENIs). São eles: 

 Éticos:  de  justiça,  solidariedade,  liberdade  e  autonomia;  de  respeito  à

dignidade da pessoa humana e de compromisso com a promoção do bem de todos,

contribuindo  para  combater  e  eliminar  quaisquer  manifestações  de  preconceito  de

origem, gênero, etnia, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação;

 Políticos:  de  reconhecimento  dos  direitos  e  deveres  de  cidadania,  de

respeito  ao  bem  comum  e  à  preservação  do  regime  democrático  e  dos  recursos

ambientais; da busca da equidade e da exigência de diversidade de tratamento para

assegurar  a  igualdade  de  direitos  entre  os  alunos  que  apresentam  diferentes

necessidades;

 Estéticos: do cultivo da sensibilidade juntamente com o da racionalidade;

do  enriquecimento  das  formas  de  expressão  e  do  exercício  da  criatividade;  da

ludicidade; da valorização das diferentes manifestações culturais, especialmente, a da

cultura brasiliense e da construção de identidades plurais e solidárias. Respeitando o

ritmo de cada criança,  envolvendo-as em um mundo das diferenças contribuindo para

uma  formação  de  cidadãos  críticos,  conscientes  e  atuantes,  para  que  ocorra  um

desenvolvimento de forma integral. 

A  gestão  democrática  deve  buscar  meios  para  viabilizar  os  trabalhos  grupais  e

dinâmicos, para enriquecer o trabalho docente na escola, ampliando as aptidões, a fim

de buscar a inclusão entre os demais partícipes do cotidiano escolar.
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“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua religião. Para odiar,

as pessoas precisam aprender; e se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a

amar”. Nelson Mandela

   

Princípios Éticos:

Referem-se  à  valorização  da  autonomia  da  responsabilidade,  da

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

culturas, identidade e singularidades.

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

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

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

de atividades.

 Ampliação  das  possibilidades  de  aprendizado  e  de  compreensão  de

mundo e de si próprio; 

 Construção  de  atitudes  de  respeito  e  solidariedade,  fortalecendo  a

autoestima e os vínculos afetivos; 

 Combate aos preconceitos, discriminações negativas e bullyng; 

 Conquista da independência, inclusive nos cuidados pessoais diários; 

 Aprendizado  sobre  o  valor  de  cada  pessoa  e  dos  diferentes  grupos

culturais; 

 Aquisição dos valores, como os da inviolabilidade da vida humana, a

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

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

vulneráveis política e economicamente; 

 Respeito à diversidade religiosa e cultural e combate a toda forma de

racismo, machismo, sexismo e homofobia; 

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

preservação dos recursos naturais; 

Cuidado com os bens materiais e patrimônio histórico-cultural
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Princípios Políticos

     Para  fazer  o  exercício  progressivo dos direitos e deveres da cidadania,  da

análise crítica e do respeito.

    Os instrumentos pedagógicos utilizados pelos professores da Instituição devem

ter como eixo a ação educativa, a reflexão e a transformação com foco no currículo

da SEE/DF.

    Uma proposta curricular expressa concepções de sociedade, cidadão e educa.

A educação integral tem como pressuposto a visualização do ser humano por inteiro,

multidimensional,  conduzindo-o  na  busca  por  uma  humanidade  sustentável.

Proporcionar  uma  educação  pública  que  possibilite  o  desenvolvimento  do

pensamento crítico, que problematize a realidade e a comunidade, que reconheça o

território de influência da escola no desempenho de sua função de formadora de

sujeitos históricos, e a nosso ver, o caminho para fazer uma educação que seja

transformadora da realidade. Referem-se à garantia  dos direitos de cidadania, o

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

consumidora de cultura, em participante da vida social, modificam e são modificadas

pelas interações que estabelece com o outro, com a cultura e com o ambiente, por

meio das múltiplas linguagens.

 Formação participativa e crítica; 

  Contextos  que  lhe  permitam  expressar  sentimentos,  ideias,

questionamentos; 

 Situações em que aprenda a opinar e a considerar os sentimentos e a

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

conflito; 

 Experiências bem sucedidas de aprendizagens e oportunidades para o

alcance de aquisições afetivas e cognitivas; 

 Ampliação das possibilidades de cuidar e ser cuidada, de se expressar,

comunicar  e  criar,  de  organizar  pensamentos  e  ideias,  de  conviver,  brincar  e
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trabalhar em grupo, de ter iniciativa e buscar soluções para os problemas e conflitos

que se apresentam às mais diferentes idades. 

Princípios estéticos

 Referem-se à valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da

pluralidade de manifestações artísticas e culturais. O envolvimento da criança com

as  manifestações  artísticas  oportuniza  o  desenvolvimento  da  imaginação,  de

habilidades criativas, da curiosidade e da capacidade de expressão nas múltiplas

linguagens  (gestual,  corporal,  plástica,  verbal,  musical,  escrita  e  midiática,  entre

outras), a partir de estímulos sensoriais e pela leitura e releitura, criação e recriação,

apropriando-se de muitos saberes. Para isso, é necessário que haja: 

 Valorização do ato criador das crianças, garantindo-lhes a participação

em experiências diversificadas; 

 Organização  de  um  cotidiano  de  situações  agradáveis,  estimulantes,

que  desafiem  o  que  já  sabem  sem  ameaçar  sua  autoestima  nem  promover

competitividade; 

 Possibilidade de apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que

circulam em nossa sociedade, selecionados pelo seu valor formativo em relação aos

objetivos definidos pelo projeto político-pedagógico em desenvolvimento; 

 Oportunidade de apreciação de suas próprias produções e a exposição

a adultos e outras crianças. Ressalte-se que esses princípios também devem guiar

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

suportes na consolidação da Educação Infantil.

       Objetivos

 Objetivo Geral

Proporcionar  atividades  educacionais,  prestando  atendimento  de  Educação

infantil  a  crianças cujos pais  precisam trabalhar,  prioritariamente em situação de

risco pessoal e social,  visando seu desenvolvimento físico, psicológico, cognitivo,

emocional  e  social,  complementando  a  ação  da  família  e  da  comunidade.
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Garantindo também no inciso IV do artigo 4° a gratuidade dessa etapa de ensino ao

determinar: atendimento gratuito em creches e pré-escolas as crianças de 0 a 5

anos de idade.

Específicos:

- Estimular o desenvolvimento global da criança, oferecendo atividades lúdicas

psicomotoras, artísticas e pedagógicas.

- Privilegiar o brincar como a maneira mais saudável de ensinar.

- Assegurar um ambiente organizado e planejado de tal maneira que inspire e

transpire ludicidade, segurança, provocando a curiosidade, a surpresa, a exploração

e a descoberta.

- Promover atividades estimulando interações saudáveis entre: criança-criança,

criança e adulto e instituição-família, proporcionando a inclusão social e qualidade

nas relações.

- Utilizar materiais pedagógicos adequados para o pleno desenvolvimento das

atividades que serão realizadas com as crianças.   

-  Construir  coletivamente  esse  projeto  comprometendo-se  com  o  processo

educativo, apresentando como uma proposta inovadora e ousada.

-  Garantir  a  ampliação  dos  conhecimentos  possibilitando  a  construção  da

autonomia intelectual pensamento crítico, criatividade, responsabilidade e formação

de auto conceito positivo.

- Propiciar o desenvolvimento das crianças para que possa ser um cidadão

participativo na sociedade, considerando seus conhecimentos e valores culturais.  

-  Trabalhar  com a pedagogia de projetos com o foco nos princípios éticos,

políticos e estéticos.

- Oferecer refeições balanceadas adequadas às necessidades das crianças.

-  Contribuir  para  o  desenvolvimento  integral  da  criança  reconhecendo  seu

direito à infância.

- Atender as crianças no período integral.
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          CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS.

O  Currículo  em  movimento  da  Educação  Básica  baseia-se  nas  Pedagogias

Histórico-Crítica  e  da  Psicologia  Histórico-Cultural,  a  pedagogia  histórica  crítica

esclarece sobre a importância dos sujeitos na construção da história. Sujeitos que são

formados  nas  relações  sociais  e  na  interação  com  a  natureza.  (CURRICULO  EM

MOVIMENTO DA EDUCAÇAO BÁSICA, Pressuposto teórico, p.32).

Por  apresentarem conhecimentos  coerentes  na  realidade  social  e  educacional.

Pois  a  pratica  social  é  entendida  como  um  conjunto  de  saberes  propiciando  o

aprendizado a partir da interação entre os educandos e deles com o educador; assim os

conceitos  que  vão  surgir  com  a  experiência  se  transformam  em  conhecimentos

científicos.  O  papel  do  professor  é  o  de  atuar  como  mediador  no  processo  de

aprendizagem. Ao explicar as chamadas operações superiores. Segundo Vygotski utiliza

o conceito de mediação, segundo o qual a relação do sujeito com o mundo não é direta

mais mediada. O conceito da Zona de Desenvolvimento Proximal que é formado de dois

níveis de desenvolvimento real e o potencial.( ARANHA, 2010, p.277),

Desenvolvimento real refere-se às etapas alcançadas e conquistadas pela criança

em determinado momento de sua história, caracterizado pelo que ela consegue realizar

de  forma  autônoma,  sem  a  necessidade  de  ajuda  de  adultos  com  alunos  mais

experientes.

Desenvolvimento  potencial  refere-se  pela  capacidade  da  criança  de  resolver

problemas sobre a estimulação de um adulto. Na educação infantil  o lúdico contribui

para construção social e cultural, promovendo o conhecimento de mundo.  

A  Psicologia  Histórico-Cultural  destaca  o  desenvolvimento  do  psiquismo  e  das

capacidades humanas relacionadas ao processo de aprendizagem, compreendendo a

educação  como  fenômeno  de  experiências  significativas,  organizadas  didaticamente

pela escola.  (CURRICULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇAO BÁSICA,  Pressuposto

teórico, p.32).

A CEPI Jequitibá tem em seus projetos pedagógicos à informação do Currículo em

Movimento  da  Educação  Infantil,  de  acordo  com  a  faixa  etária.  Os  tempos  de

coordenação  pedagógica  oportunizam  reflexões  sobre  a  organização  do  trabalho
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pedagógico da escola, analisando na perspectiva da ordenação assim, a coordenação

pedagógica  precisa  consolidar-se  como  espaço  de  auto  formação.  (ORIENTAÇÂO

PEDAGOGICA,  projeto político pedagógico e coordenação pedagógica na escola,  p.

30). 

Nesse sentido o CEPI Jequitibá realiza suas coordenações semanalmente com

fóruns, pequenas palestras com temas diversos como: o brincar na Educação infantil,

sustentabilidade na escola entre outros, roda de conversa com equipe docente para

análises do trabalho e reflexões sobre melhorias.          

  O Objetivo do trabalho pedagógico no atendimento à criança de 0 a 5 anos é

trabalhar o desenvolvimento da linguagem e ampliar a aprendizagem, sendo significativa

para a criança. Sempre valorizando o lúdico, com o brincar, o pensar. Trabalharemos a

ludicidade para propiciar a zona do desenvolvimento possibilitando as crianças vivenciar

situações que as levem a comportamentos além dos habituais. 

Nossa instituição trabalhará a inclusão procurando meios eficazes para acolher

sem discriminação, solicitar e planejar atividades significativas respeitando as limitações

de cada criança promovendo a inclusão e uma educação de qualidade.

 O  aluno  com  necessidades  educacionais  especiais  é  beneficiado  sim  com  o

processo  de  inclusão  em  seu  aspecto  cognitivo  e  social,  pois  ele  não  é  menos

desenvolvido do que aqueles que não possuem necessidades educacionais especiais,

mas um sujeito que se desenvolve de outro modo (VYGOSTSKY. 1995 apud BARBOSA

& SOUZA, 2010, p. 6).

Os ciclos são exemplos de sequências recorrentes que servem como unidades de

referencia para o cotidiano e para a comunidade escolar. As series e ciclos adquirem o

status de significar o tempo escola( CURRICULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO

BASICA, educação infantil, p. 79).

No entanto esta CEPI se organiza em ciclos sendo creche de 0 a 2 anos e pré-

escola de 4 e 5 anos. A avaliação será feita de forma continua O processo de avaliação

não deve ter como objetivo a seleção, a promoção ou a classificação das crianças e

precisa  analisar  de  forma  criativa  as  atividades,  as  brincadeiras  as  interações  das

crianças no cotidiano do dia a dia.

A Educação Integral se caracteriza pela ideia de uma formação “mais completa

possível” para o ser humano, embora não haja consenso sobre o que se convenciona

chamar  de  “formação  completa”  e,  muito  menos,  sobre  quais  pressupostos  e

metodologias a constituiriam. Apesar dessa ausência de consenso, é possível afirmar

que as concepções de Educação Integral, circulantes até o momento, fundamentam-se
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em princípios político-ideológicos diversos, porém, mantêm naturezas semelhantes, em

termos  de  atividades  educativas  (EDUCAÇÃO  INTEGRAL,  texto  referencia  para  o

debate nacional, 2009, p.17).       

Portanto  as  concepções  aqui  apresentadas  compreendem  o  desenvolvimento

integral  da  criança garantindo nas dimensões,  intelectual,  física,  emocional,  social  e

cultural.

A creche-escola Jequitibá, integrante do Sistema de Ensino do Distrito Federal, é

uma  Instituição  que  se  inspira  nos  princípios  de  uma  educação  interacionista  em

consonância com a nova Lei de Diretrizes e Base da educação infantil e sua concepção

como primeira etapa da educação básica está agora na lei maior da educação do país, a

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), sancionada em 20 de dezembro

de 1996. Se o direito de 0 a 5 anos à educação em creches e pré – escola já estava

assegura  na  Constituição  de  1988  e  reafirmado  no  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente de 1990, a tradução deste direito em diretrizes e normas, no âmbito da

educação  nacional,  representa  um  marco  histórico  de  grande  importância  para  a

educação infantil em nosso país. 

A inserção da educação infantil na educação básica, como sua primeira etapa,

é o reconhecimento de que a educação começa nos primeiros anos de vida e é

essencial  para  o  cumprimento  de  sua  finalidade,  afirmada  no  Art.  22  da  LDB

9394/96: “a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar

– lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer –

lhes meios para progredir no trabalho e nos estudos posteriores”. 

         A educação infantil  recebeu um destaque na nova LDB, inexistente nas

legislações anteriores. É tratada na Seção II, do capítulo II (Da Educação Básica),

nos seguintes termos: 

Art. 29 A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem com finalidade o

desenvolvimento integral da criança até os cinco anos de idade, em seus aspectos

físico,  psicológico,  intelectual  e  social,  complementando  a  ação  da  família  e  da

comunidade. 

A BNCC (Base Nacional Curricular Comum) trata-se de um ajustamento entre

todas  as  regiões  brasileiras  no  que  tange  o  conteúdo  unificado  desencadeando

sugestões, avaliações e decisões sobre a nova abordagem. 
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Educação  Nacional  vigente,  com  as  recomendações  dos  Referenciais

Curriculares Nacionais de qualidade para educação infantil – volume 1.

          Em 2013, o processo de validação de Validação do Currículo em Movimento

nas CREs e nas unidades escolares da rede pública, por meio da formação nas

próprias escolas e de plenárias regionais que produziram materiais encaminhados à

SUBEB (subsecretaria de educação básica); 

 Questões importantes devem ser consideradas nas bases epistemológicas.

Como afirma Wallon: “Jamais pude dissociar o biológico do social”. Piaget:” O sujeito

não escolhe o seu meio e as condições de vida que lhe são oferecidas. Mas, ele

pode fazer ou não fazer, agir ou não agir”.  Vigotsky reforça a influência do meio

social e da interação com o outro na construção do conhecimento: “Na ausência do

outro, o homem não constrói a si mesmo”. Portanto, o conhecimento é construído

pela mediação com as pessoas e o meio que as rodeiam.

     Devemos estar atentos também às “janelas de oportunidades” que respeitam

o fantástico potencial cérebro/mente e realizam o prazer de aprender promovendo

assim  o  desenvolvimento  do  ser  humano  em  todas  as  dimensões.  As  ações

educacionais  estão  fundamentadas  na  concepção  da  criança  como ser  humano

completo capaz de pensar, agir e sentir. É um ser em desenvolvimento porque estas

características  estão  em  permanente  transformação  –  assim  se  manifestaram

Piaget, Wallon e Vigotsky em suas bases epistemológicas que fundamentam uma

pedagogia voltada para garantir a inserção e a integração das crianças em espaços

coletivos que valorizam o saber e as interações sociais.

     Na perspectiva das interações sociais, como afirma Vigotsky, quanto maior a

diversidade de parceiros e experiências mais rico torna-se o desenvolvimento.

Assim entendendo, construir um espaço de acolhimento para as diferenças.

Socioculturais que se propõe discutir o papel da Escola na formação de identidades a

partir das relações étnico-raciais, visto que o preconceito começa muito cedo, e se as

crianças não forem preparadas desde cedo, dificilmente romperão com os padrões

preconceituosos que aprendeu. Esta proposta busca analisar os espaços de estudo e

sensibilizar os profissionais da educação e de outras áreas, essencialmente aqueles

que trabalham na Educação Infantil na construção de uma educação inclusiva.
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     Tendo como horizonte a implementação da Lei n.10.639/2003 das Diretrizes Curriculares

Nacionais  para  a  educação  das  Relações Étnico-Raciais  e  para  o  Ensino  de História  e

Cultura Afro-Brasileira. A partir disso, é possível pensar na construção de uma Escola que

contemple a discussão e a proteção dos direitos da criança. 

          O Plano Distrital pela Primeira Infância marca a construção, no Distrito Federal, de

uma  política  pública  destinada  a  garantir  os  direitos  de  crianças  na  primeira  infância,

considerando a faixa etária de 0 a 5 anos, incluído o período de gestação. Construir  tal

política constitui  um esforço para materializar  melhores condições de desenvolvimento a

esses  sujeitos,  de  forma que  seu  percurso  de  vida,  a  partir  dos  6  anos  de  idade  seja

facilitado, promovidos que estarão os seus direitos. No âmbito nacional, foi aprovado pelo

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA - no final de 2010,

o Plano Nacional pela Primeira Infância- PNPI - que recomenda a gestão tripartite de suas

orientações. O presente documento visa orientar uma política, no âmbito do Distrito Federal,

alinhada com as diretrizes nacionais.

Criando um ambiente facilitador de possíveis transformações sociais, onde as

crianças irão  interagir,  propiciando o trabalho da redescoberta  na  construção da

linguagem oral, expressões plásticas, ciências, sonoras e corporais, e outros onde a

exploração contínua do lúdico está presente, possibilitando a criança ser sensível ao

ponto de vista do outro, e saber cooperar e desenvolver formas de compreensão de

sentimentos  e  conflitos.   Criando  uma  atmosfera  afetiva  de  estabelecimento  de

relações diversificadas, o projeto político e pedagógico em pauta oferece a todas as

envolvidas condições de usufruírem plenamente suas possibilidades de apropriação

e de produção de significados no mundo, ao mesmo tempo preservando a garantia

dos direitos: 

 - Zelar pela garantia de seu direito, previsto no artigo 4º do ECA, de convivência

familiar e comunitária;

- Formação dos Profissionais para Atuação na Primeira Infância;

- A um desenvolvimento físico, emocional, intelectual e motor; 

- À dignidade e ao respeito e à convivência com outras crianças;

- À autonomia e à participação ativa na escola e na família;
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- À criação de noções de meio ambiente e sustentabilidade social;

- À apreensão da diferença e da semelhança social e cultural entre distintas etnias,

afrodescendentes, asiáticos, europeus, americanos e indígenas;

- À individualidade, ao tempo livre e ao convívio familiar e social;

-  À  igualdade  de  oportunidades  de  uso  e  de  acesso  a  materiais,  objetos  e

brinquedos  para  o  ensino  das  crianças  com  deficiência,  transtornos  globais  e

desenvolvimento, e também alta habilidade ou super dotação;

- Ao conhecimento e à educação inclusiva, combatendo o racismo e as diversas

formas de discriminação;

-  À  participação  das  famílias  e  da  comunidade  no  processo  de  ensino  e

aprendizagem; 

- À formação continuada de nossos profissionais;

Organização do trabalho pedagógico as práticas 

pedagógicas.

      Na educação infantil, nosso trabalho tem por objetivo propiciar a ampliação dos

interesses  e  conhecimentos  das  crianças,  além  de  estimular  conquista  da

independência e a cooperação no processo de socialização. Em  contínua parceria

com  os  familiares,  visamos  a  formação  de  cidadãos  com  valores  sólidos  e

conscientes de seu papel social, pois não basta compreender a realidade: é preciso

utilizar  o  que  se  aprende  na  escola  como  instrumento  para  a  transformação,

colaborando para a construção de um mundo mais solidário uns com os outros.

Organização  escolar  em  ciclos,  séries,  semestre: Creche  Pré-

escola  

Em  concordância  com  o  Currículo  Da  Educação  Infantil  nossa  instituição  é

organizada  em  ciclos  de  aprendizagens  com  ressignificação  do  tempo  escolar,

rompendo  com  a  lógica  da  seriação  e  respeitando  o  ciclo  de  aprendizagens  das
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crianças, sendo este o 1º ciclo para as aprendizagens em uma organização curricular

baseada em Creche de 0 à 3 anos e Pré-Escola de 4 a 5 anos, garantindo assim o

direito a aprendizagens.

Na educação infantil, nosso trabalho tem por objetivo propiciar a ampliação dos

interesses e conhecimentos das crianças, além de estimular conquista da independência

e a cooperação no processo de socialização. Em contínua parceria com os familiares,

visamos a formação de cidadãos com valores sólidos e conscientes de seu papel social,

pois não basta compreender a realidade: é preciso utilizar o que se aprende na escola

como instrumento para a transformação, colaborando para a construção de um mundo

mais solidário uns com os outros. Esse projeto implica em reuniões periódicas com os

pais (individual e coletivamente) incorporando-os continuamente ao trabalho escolar, de

forma que, juntos, possamos estabelecer uma cultura comum. 

Para garantir o bem estar da criança, a Assistente Social realizará atendimento e

encaminhamento as famílias de acordo com a necessidades apresentada pela gestão

escolar.

           A CEPI Jequitibá compreende a primeira etapa da Educação Básica, a

Educação Infantil, dentro deste universo atende Creche e Pré escola, comtemplando

idades de 0 a 5 anos, que são enturmadas em: Berçários I e II, Maternal I e II e 1º e

2º Períodos. Nosso ano letivo está organizado em semestre, ou seja, ao final de cada

ciclo o professor socializa com os responsáveis das crianças um relatório descritivo

do desenvolvimento  individual  do aluno (RDIA),  onde esclarece as aprendizagens

alcançadas e as que ainda estão em estágio eminente para acontecer. 

Os  Semestres  letivos  são  organizados  a  partir  do  Currículo  da  Educação

Infantil  do Distrito Federal,  onde levamos em conta todos os outros documentos

normativos  que  norteiam  o  trabalho  pedagógico  desta  etapa  de  ensino.  Os

conteúdos científicos estão categorizados a partir das múltiplas linguagens, onde a

escola tem o desafio não somente de transmitir conhecimentos mas sobretudo de

transformar  o  individuo  promovendo  experiências  significativas,  libertadoras  e

capacitadoras para o desenvolvimento da criticidade, criatividade e autonomia. As

linguagens descritas no currículo são: Oral e Escrita, Matemática, Corporal, Artística,

Interações com a Natureza e com a Sociedade e Digital.

   O planejamento é uma prática diária, contemplando os eixos de aprendizagem e

as  habilidades,  variando  as  atividades  e  sua  organização  no  tempo  e  espaço,
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estabelecendo  uma  sequência  básica,  uma  rotina,  oferecendo  segurança  ao

educador e às crianças, permitindo a elas a melhor compreensão da realidade.

Rotina

Para melhor andamento do nosso trabalho a rotina e de grande valia ao dia-a-dia

na Educação infantil, proporciona aos alunos, harmonia e confiança, oportunizando as

crianças  a  desenvolverem  através  de  suas  experiências  como,  por  exemplo,  nas

conversas nas rodinhas.

Na  educação  infantil,  a  rotina  possui  grande  importância,  pois,  através  das

atividades  desenvolvidas  diariamente  podemos  antecipar  as  reações  e  trabalhar  a

autonomia dos pequenos ao ambiente escolar. A rotina nos permite estabelecer relação

entre prática e teoria através do diálogo e exploração do ambiente.  Cabe ressalvar que

o planejar previamente as ações dentro da proposta pedagógica é essencial para o bom

desenvolvimento da rotina. 

Relação escola comunidade

A  CEPI  Jequitibá  realiza  eventos  que  oportunizam  a  integração  com  a

comunidade; campanhas sociais e ambientais; palestras, conselho de classe, reunião de

pais  e  mestres.  Porém faz  se  necessário  uma maior  reciprocidade  e  integração  da

comunidade escolar.

Os  pais  que  apoiam  os  seus  filhos  na  escola,  contribuem  para  que  ela  seja  uma

instituição bem sucedida.
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Apresentando o PPP (Projeto Político Pedagógico) e acrescentando sugestões da

comunidade.
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Segundo Mizukami (Apud, FREIRE – 1975, p. 101), esse tipo de sociedade mantém um

sistema de ensino baseado na educação bancária (tipologia mais aproximada do que se
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entende por ensino nessa abordagem), ou seja, uma educação que se caracteriza por

depositar no aluno conhecimento, informações sobre os fatos, etc.

Pode se afirmar que as tendências englobadas por este tipo de abordagem possuem

uma visão  individualista  de  processo  educacional  não  possibilitando  na  maioria  das

vezes,  trabalhos  e  cooperação  nos  quais  o  futuro  cidadão  possa  experimentar  a

convergência do esforço.

 Falta;

No caso de faltas entramos em contato com a família a partir de três dias de falta,

orientaremos quanto  à importância  da  criança está presente as  aulas  e que há um

quantitativo de faltas onde o aluno pode perder a vaga.

• Horário de entrada e saída;

Visando a importância de uma ação educativa e para um melhor atendimento a

nossas crianças fica estipulado que: o horário da entrada é de 07:00 as 07:30 com mais

15 minutos de tolerância ressaltamos que não receberemos alunos após o limite da

tolerância. Horário de saída 17:00 as 17:15 com mais 15 minutos de tolerância após o

horário de tolerância da saída e a ausência dos responsáveis entraremos em contato

com a assistente social  que entrará em contato com os órgãos competente como: o

conselho tutelar. 

• Crianças doentes na creche;
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Fica acordado com os pais ou responsáveis por meio de assinatura em ata que

se observarmos que a criança tiver um mal estar como: diarreia, vomito, febre ligaremos

e pediremos que os pais  ou responsáveis procure um profissional  especializado,  no

caso de não conseguimos falar com nenhum dos telefones deixado pela família ou no

caso  da  família  não  comparecer  ao  nosso  chamado  implicada  em  advertência  e

encaminhamento para a assistente social da instituição que tomará as medidas cabíveis.

• Uso do uniforme 

Visando a importância para a escola, a família e pretendendo ainda garantir a

proteção da criança, será entregue uma vez por ano aos pais ou responsável com a

assinatura  na  ata,  o  uniforme  de  frio  e  de  passeio  sendo  composto  por  camiseta

amarela, short, calça e blusa de frio em concordância com as Orientações Pedagógicas/

2017. De acordo com o regimento Escolar da Rede Pública do Distrito Federal Art.306 é

direito do estudante usar o uniforme adotado pela Escola, e sendo assim conforme o

Termo de responsabilidade assinado no ato da matricula o uso do uniforme é obrigatória

sendo a família responsável por justificativa o não uso do mesmo.

 Carteira de identificação escolar

Para garantir a proteção na saída da criança da instituição, é entregue aos pais

ou responsável  a carteira de identificação para que seja apresentada na retirada da

criança, ficando a família responsável por avisar quando necessário o nome de quem o

fará essa retirada da instituição em caso de perda, compromissos e etc.

 Banho;

Diariamente e em períodos que se fizer necessário; 

 Horário de atendimento a comunidade e pais; 

Manhã de 08h00min às 11h00min

Tarde de 14h00min às 16h00min

 Atividades cívicas

Datas comemorativas mais significativas;

CONCEPÇÕES PRATICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO
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A avaliação é uma atividade reflexiva. Da prática pedagógica nunca deixam de

surgir interrogações e dúvidas com relação à avaliação e ao papel dela nos diferentes

momentos do trabalho docente.

Sendo assim do enfoque educativo não é possível manter uma avaliação como

meio  de  saber  quem  será  aprovado  e  quem  será  reprovado,  ou  como  ferramenta

qualificador por meio do qual se medem os conteúdos aprendidos. Quando a formação

integral  é  a  finalidade  principal  do  ensino,  seu  objetivo  é  o  de  promover  o

desenvolvimento  das  capacidades  e  atitudes  da  pessoa,  e  não  só  privilegiar  as

habilidades  cognitivas.  A  avaliação  permitirá  focalizar  a  atuação  nas  possibilidades

pessoais de cada um dos alunos.

Dessa perspectiva, avaliação corresponde a uma maneira de olhar, de ouvir, de

conhecer, sem perder de vista as expectativas de progresso dos docentes e as de seus

alunos, para acompanhá-los em seus particulares modos de aprender. Isto requer que

os  docentes  desenvolvam  atitudes  de  observação  e  adequação  ás  necessidades

pessoais de cada um de seus alunos, o que os impulsionará a analisar o que acontece

em cada caso e reorientar ou modificar o trabalho. 

Os procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e no cotidiano

são  de  múltiplos  registros  realizados  por  adultos  e  crianças  (relatórios,  fotografias,

desenhos, álbuns etc.) 
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A  documentação  específica  que  permita  às  famílias  conhecer  o  trabalho  da

instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da

criança  na  Educação  Infantil;  A  não  retenção  das  crianças  na  Educação  Infantil.

(Resolução CNE/CEB nº 5/2009, art. 10)

Na  Educação  Infantil  a  avaliação  se  dá  principalmente  pela  observação

sistemática onde as professoras fazem registros em caderno de campo colocando tudo

e quaisquer avanços das crianças para nortear a construção do RDIAS registro feito

quadrimestral onde o professor registra em documento oficial da SEEDF, a evolução dos
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alunos, tanto nos aspectos físicos, social e intelectual.  Sanfona do grafismo onde cada

mês as crianças realizam uma atividade especifica para análise do desenvolvimento da

criança. (exposição das produções das crianças), conselho de classe bimestralmente

onde  a  equipe  gestora  e  pedagógica  se  reúnem para  reunião  participativa  fazendo

reflexões do trabalho desenvolvido e registrando em ata as decisões tomadas.  

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

No campo da organização curricular da Educação Infantil precisamos considerar

os sujeitos envolvidos no processo e os momentos que determinem o trabalho com as

crianças  permitindo  uma  participação  dinâmica  e  permanente,  considerando  as

peculiaridades  sociais,  culturais  e  linguísticas  como  sua  s  necessidades  de

aprendizagens. 

Elementos centrais nesta concepção é a contextualização das aprendizagens, a

interculturalidade e a participação da comunidade escolar. A aprendizagem significativa,

fixada em torno da experiência concreta e partindo daquilo que o aluno já sabe para

dirigi-lo  àquilo  que  pretende  aprender,  constitui  outro  dos  pilares  primordiais  do

desenvolvimento  do  educando,  preocupando  com  formação  integral  de  um  cidadão
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consciente  e  responsável  das  relações  sociais.  Por  meio  das  práticas  pedagógicas

intencionadas, planejadas, sistematizadas e avaliadas.

Criança

Segundo Lisboa (2015) no RCNEI encontramos uma concepção de criança que a

considera “como todo ser  humano, um sujeito social  e  histórico e faz parte de uma

organização  familiar  que  está  inserida  em  uma  sociedade,  com  uma  determinada

cultura, em um determinado momento histórico”. 

Em relação  à  concepção  de  infância  neste  documento,  ela  está  vinculada  “à

diversidade existente entre as crianças no que diz

respeito  às  suas  condições  sociais,  que  diferem

umas das outras, principalmente em relação às classes pertencentes” (Lisboa, 2012,

p.27).

            Infância

Defendemos a infância livre  de preconceitos,  bullings,  ameaças e abandonos.

Necessitamos nos atualizar  para entender  as  crianças.  Percebo que os valores das
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crianças estão perdidos por isso meu plano de aula é flexível baseio-me na fala delas

durante a rodinha de conversa. 

            Currículo

O currículo  orienta  a ação educativa,  dirige a seleção e desenvolvimento das

atividades, compromete a ação de todos quantos compõem a comunidade educativa, e

regula  a organização do tempo e o emprego dos materiais  em geral.  O currículo  é

também instrumento central da avaliação.

          O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas que

buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que

fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo

a  promover  o  desenvolvimento  integral  de  crianças  de  0  a  5  anos  de  idade  (Res

CNE/CEB  nº  5/2009,  art.  3º).  Intencionalmente  planejadas  e  permanentemente

avaliadas, as práticas que estruturam o cotidiano das instituições de Educação Infantil

devem considerar a integralidade e indivisibilidade das dimensões expressivo-motora,

afetiva,  cognitiva,  linguística,  ética,  estética  e  sociocultural  das  crianças,  apontar  as

experiências de aprendizagem que se espera promover junto às crianças e efetivar-se

por  meio  de  modalidades  que  assegurem  as  metas  educacionais  de  seu  projeto

pedagógico  (Parecer  CNE/CEB nº  20/2009,  pág.  6).  É  importante  mencionar  que  a

pedra fundamental no processo de análise se deu do próprio currículo que a SEEDF já

possuía, na intenção de provocar um diálogo do Currículo em Movimento, lançado em

2014,  com  a  nova  legislação.  Portanto,  esse  movimento  não  tem  a  intenção  de

desconsiderar o processo coletivo e colaborativo de constituição da primeira edição do

Currículo, pois valoriza todo o seu processo histórico e que emerge de sua elaboração.

Por conta disso, em muitas partes deste novo documento é possível encontrar trechos

do  Currículo  anterior,  que  teve  como  ponto  de  partida  e  suporte  técnico-prático

documentos legais, currículos de outros entes federados, textos acadêmicos e ações

coletivas desenvolvidas na rede pública de ensino do Distrito Federal. Entre as ações

realizadas, em 2013 ocorreu a “Plenarinha do Currículo”, ação que envolveu cerca de

400 crianças e 50 profissionais das instituições públicas e conveniadas, com o objetivo

de  ouvir  e  tornar  nossas  crianças  partícipes  no  processo  de  aprendizagem  e

desenvolvimento que é estruturado na e para a Educação Infantil.

41



            Esse processo de escuta às crianças resultou no interesse de manter o projeto

da Plenarinha nos anos seguintes, abordando a cada ano, temáticas que evidenciam o

papel da criança como sujeito de direitos.

            A Plenarinha é um projeto que nasceu na Educação Infantil e, agora, envolve

também as crianças do primeiro ano do Ensino Fundamental, na intenção de promover

uma  ação  conjunta  entre  as  duas  etapas  da  Educação  Básica,  considerando  a

abordagem da transição. O objetivo da Plenarinha é promover a escuta atenta, sensível

e intencional às crianças acerca de suas necessidades e interesses e, para que elas

possam anunciar sua visão de educação e de mundo, expressando como compreendem

a realidade que as envolve.

       Educar e Cuidar

       É por meio das relações sociais que as crianças se apropriam, reproduzem e

produzem atividades vivenciadas em sua sociedade. No contexto da Educação Infantil,

“(...)  essa  experiência  estará  vinculada  aos  desafios  da  vida  coletiva  numa  cultura

diversificada e ás exigências de projeto político pedagógico sistematizado” (BARBOSA,

2009).  Dessa forma,  o  cuidado com o corpo é aprendido,  associado à  cultura e às

relações  sociais.  Conhecimentos  como  alimentação,  brincadeiras,  higiene,  controle

corporal,  movimento, repouso e descanso e recepção e despedida das crianças são

práticas sociais que devem ser problematizadas e orientadas no espaço da Educação

Infantil a fim de garantir o desenvolvimento integral das crianças (BARBOSA, 2009).

          O ato educativo diz respeito não apenas à apropriação cultural da humanidade,

expresso  nas  artes,  ciências  tecnológicas,  tradições,  acesso  ao  qual  as  crianças

efetivamente tem direito, mas na Educação Infantil, todas as ações se prestam a educar,

a apresentar suas tradições culturais às novas gerações e inseri-las na sua sociedade.

As crianças aprendem como se alimentar, repousar, higienizar-se, vestir-se, interagir no

seu meio social. Quando as crianças são cuidadas, aprendem também a cuidar de si,

dos outros, dos ambientes, dos animais, da natureza.

         Portanto educar e cuidar são ações indissociáveis. O ato de cuidar vai além da

atenção aos aspectos físicos, e educar é muito mais do que garantir à criança acesso a

conhecimentos, experiências e práticas sociais: “ações como banhar, alimentar, trocar,

ler histórias, propor jogos e brincadeiras e projetos temáticos para conhecer o mundo

são  proposições  de  cuidados  educacionais,  ou  ainda,  significam  uma  educação
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cuidadosa”  (BARBOSA,  2009).  O  cuidado  é,  portanto,  uma  postura  ética  de  quem

educa.  

       

        Brincar

A  ação  de  brincar  acontece  em  vários  momentos  do  cotidiano  infantil,  neste

contexto,  Oliveira  (2000)  aponta  o  ato  de  brincar,  como  sendo  um  processo  de

humanização, onde a criança entende a brincadeira de forma efetiva, criando vínculos

neste contexto a criança desenvolve sua capacidade de pensar, sendo um sujeito critico

que  faz  argumentos,  reconhecendo  o  quanto  isto  é

importante.

Brincar é condição de aprendizagem, desenvolvimento e, por desdobramento de

internalização das práticas sociais e culturais. Para as crianças, brincar é algo muito

sério, sendo uma de suas atividades principais. Enfatiza-se que essa atividade não é a

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

processo de desenvolvimento infantil (ELKONIN, 2012).

           Ao brincar, as crianças exploram a realidade e a cultura na qual fazem parte,

incorporando-se e ao mesmo tempo, questionando regras, vivenciando diferentes papéis

sociais e recriando cultura. Nos jogos de faz de conta, a criança tem a possibilidade de

recriar situações que fazem parte de seu dia a dia, fazendo diferentes papéis com ações

que fazem parte de suas vivencias.

A brincadeira não é uma atividade que a criança já nasce sabendo.

Brincar implica troca com o outro, trata-se de uma aprendizagem social.

O professor precisa pensar sobre a importância e o papel das brincadeiras no seu

trabalho. Deve fazer de todas as atividades de educar e cuidar um brincar: no banho,

nas trocas,  na alimentação,  na escovação dos dentes,  na contação de histórias,  no

cantar,  no  relacionar.  Brincar  dá  à  criança  oportunidade  para  imitar  o  conhecido  e

construir o novo.

           Interação

A  ação  na  educação  infantil  envolve,  essencialmente,  cuidado  e  educação.

Portanto, alimentação, higiene e sono também envolvem aprendizagens, a construção

de sentidos e novos saberes. A criança deve ser compreendida como ser social, que
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necessita se desenvolver de forma integral, afetivamente e cognitivamente por meio das

relações sociais com o outro. Buscamos oportunizar momentos de trocas entre família e

escola, criando espaços favoráveis ao diálogo, através de entrevistas individuais com

cada família para troca de experiências em reuniões bimestrais para apresentação da

caminhada  desenvolvida  passando  informações  esclarecedoras  e  tirando  dúvidas

promovendo atividades integradoras, como eventos festivos (dia das Mães, aniversário

da Creche, mês da Criança, Natal), exposições de trabalhos realizados pelas crianças,

passeios,  palestras  para  os  professores  e  monitores,  promovendo  projetos

desenvolvidos  na  instituição,  além  do  convício  diário,  as  famílias  podem  procurar

orientações e informações junto ao professores. Enfatizamos que as interações criança

com seus  pares  devem possibilitar  a  formação  do  sujeito  convivendo  coletivamente

construindo  novos  saberes  partilhando  de  diferentes  experiências,  escola  e  família

caminhando juntas articuladas, seguindo uma direção comum para enfrentar o grande

desafio: educar.
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Educação para sustentabilidade

“A tarefa da Educação Ambiental não é causar uma boa impressão naqueles a quem

ensinamos, mas provocar neles um impacto. Não é apenas convencê-los, mas levá-los a

uma transformação de vida”. (BERTÉ, p.7)

    Cuidar  do destino do nosso meio ambiente é responsabilidade de todos.  A

escola é um lugar favorável à Educação Ambiental pelo fato de ser grande geradora de

resíduos. Então, é importante que trabalhemos no sentido de envolver nossos alunos,

pais,  educadores  e  funcionários  para  que  esta  situação  modifique,  formando  novos

hábitos.

 Partindo do princípio que a educação ambiental é um processo longo e contínuo,

devemos mudar nossos hábitos e atitudes de maneira espontânea.

     A  Educação  Ambiental  é  muito  mais  do  que  conscientizar  sobre  o  lixo,  a

reciclagem e a poluição. É trabalhar situações que possibilitem a comunidade escolar
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pensar  propostas  de  intervenção.  Ela  será  o  elo  entre  todas  as  disciplinas  que

favorecerá a valorização da vida e, consequentemente do meio ambiente.

Entretanto, na criança é mais fácil desenvolver a sensibilidade, o gosto e o amor

pela natureza.

O trabalho de conscientização da destruição do meio ambiente na escola, será

para resgatar a necessidade de conciliar a teoria com a prática no dia a dia, garantindo,

o futuro do planeta e da humanidade.

Desta  forma,  teremos  uma  noção  que  tudo  está  interligado.  Somos  parte  da

natureza e não devemos esquecer isto.

Contemplando a  necessidade  de pequenos atos,  que serão responsáveis  por

grandes transformações que devem ser assumidas por nós, para o resto de nossas

vidas e assim estaremos garantindo o futuro de nossas gerações com fraternidade e

sustentabilidade.

É  na  escola  que  incluímos  a  todos.  E  por  meio  da  interação  conseguimos

observar que todos independente de seu nível de maturação e limitações, obtenham a

aprendizagem e se desenvolvem integralmente, aprendemos que respeitar as diferenças

criam possibilidades para um ambiente rico e com diversos estímulos para aprender a

aprender.

No entanto para construir uma escola inclusiva são necessárias formações para

os  docentes,  articulando  ações  educativas  com o  objetivo  a  inclusão,  entre  elas:  a

parceria  com  as  famílias  para  esse  trabalho;  recursos  e  didáticos  pedagógicos

adaptados  para  as  necessidades  encontradas  na  construção  da  aprendizagem  que

considere as diferenças. 

As  crianças  devem  aprender  juntas.  A  diferença  é  importante  para  as

aprendizagens oportunizando realização de trocas, possibilitando deferentes desafios e

colaborando para avanços e conquistas.
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Educação em e para direitos humanos

O  ensino  em Direitos  humanos  é  essencial  para  a  formação  da  cidadania  e

direcionada ao desenvolvimento integral da criança e ao fortalecimento do respeito pelos

direitos e liberdade. Desse modo a educação contribui para a ampliação da cidadania.

Nesse  processo,  a  educação  é  tanto  um  direito  em  si  mesmo,  como  um  meio

indispensável para alcançar outros direitos e o respeito e aceitação as diferenças.

A educação em e para os direitos humanos fundamenta em quatro grandes linhas

que relacionam entre si: Educação para a Promoção, Defesa, Garantia e Resgate de

Direitos Fundamentais; Educação para a Diversidade; Educação para a Sustentabilidade

e Formação Humana Integral.
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Nosso desafio enquanto escola é envolver toda comunidade escolar e realizar

ações que contribuam para formar um cidadão consciente de seus direitos e deveres,

atuantes  dentro  da  nossa  sociedade  e  capazes  de  perceberem  as  diferenças  com

igualdade.

Projeto apresentados pela SEEDF

 Plenarinha

Juntamente com a subsecretaria de educação básica temos o projeto plenarinha

onde as crianças são ouvidas e realizam diversas atividades como: roda de conversas,

entrevista, registros fotográficos, desenhos livres, registros gráficos entre outros. E de

forma sistemática usamos as indagações dos pequenos para oportunizar as crianças a

uma escuta sensível, levando as crianças a serem participantes de sua própria história

sendo cidadãos ativos e conhecendo seus diretos e deveres de forma lúdica e divertida.

Este projeto  é desenvolvido  junto às crianças no 1º  semestre (de abril  a  setembro)

sendo  que,  a  culminância  dos  trabalhos  ocorre  em plenárias  regionais  e  durante  a

Semana  distrital  da  Educação  infantil  e  posteriormente  na  Câmara  Legislativa  com

exposição dos trabalhados desenvolvidos pelas crianças. 

III Semana do Bebê do Distrito Federal ( O Direito de Brincar) Plenarinha 
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Linguagens a serem trabalhadas

51



 O EU, O OUTRO E O NÓS: Nesta faixa etária a crianças interage com

crianças de diferentes faixa etárias e com adultos ao experimentar espaços, objetos e

brinquedos.  Nesta  faixa  etária  a  criança  está  se  adaptando  com o  novo  ambiente,

conhecendo  as  regras  de  convivência  e  adquirindo  no  seu  meio  social  mais

independência  e  respeito  ao  próximo.  Nesta  fase  a  criança  desenvolvendo  afeto,

atenção, limites e atitudes de participação e cooperação. A criança desenvolve o senso

de  resiliência  (saber  perder,  saber  ganhar,  aceitar  a  opinião  das  outras  pessoas,

reconsiderar seu ponto de vista).

 CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS: Disponibiliza a criança o acesso ao

meio natural e social observando os cuidados com o corpo e com a saúde. Reconhecer,

observar e nomear as diversas expressões corporais, possibilitando a familiarização com

a  imagem  de  seu  próprio  corpo  refletida  no  espelho;  Participar  de  atividades  que

envolvam sensações táteis  e  percepção das partes do próprio  corpo e do corpo de

outras crianças.

 TRAÇOS,  SONS,  CORES  E  FORMAS:  ainda  é  uma  fase  em  que  as

palavras se tornam admirável, é neste momento que as interações e mediações são

ampliadas.  Ampliar  o  repertório  e  a  criação  de  produções  artísticas  individuais  e

coletivas,  nas  diversas  linguagens artísticas,  desenvolvendo  a  dimensão estética  da

arte; Experimentar e reconhecer a relação entre texturas/objetos/materiais, utilizando-os

em diversas criações artísticas; Reconhecer as cores primárias e secundárias; Explorar

sonoridade  de  instrumentos  musicais  convencionais,  tais  como:  tambores,  sinos,

xilofones, teclados, coquinhos, triângulos, pauzinhos (clavas), brinquedos e objetos que

emitam sons variados; Explorar, vivenciar e organizar movimentos corporais por meio de

vários tipos de sons e músicas de diversos estilos e culturas.

 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO: Participar de situações

de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, fábulas, contos, receitas,

quadrinhos, anúncios etc.); Manusear, de diversas maneiras diferentes, instrumentos e

suportes para desenhar, pintar, rabiscar e traçar escrita espontânea, desenvolvendo seu

aspecto sensorial-tátil; Criar e reconhecer a autoexpressão nas brincadeiras de faz de

conta,  lançando mão da imaginação e memória;  Expressar ideias e sentimentos por

meio do desenho, comunicando experiência de lugares, pessoas e objetos.

 ESPAÇOS,  TEMPOS,  QUANTIDADES,  RELAÇÕES  E

TRANSFORMAÇÕES: As crianças interagem no seu dia a dia com brinquedos, impondo

conceitos  básicos  de  convívio  comum  utilizando  noções  espaciais,  formas,  cores,

tamanhos, fazendo do próprio corpo a forma prática de vivência e conceitos por meio de
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atividades  lúdicas;  Realizar  seriação  de  objetos,  posicionando-os  do  menor  para  o

maior, do mais alto para o mais baixo, do mais largo para o menos largo e vice versa;

Desenvolver  de  maneira  lúdica,  noções  matemáticas  de  alto/baixo,  comprido/curto,

maior/menor,  muito/pouco,  grosso/fino,  largo/estreito,  pesado/leve,  longe/perto,

quente/frio, rápido/devagar, dia/noite; Identificar componentes que formam determinadas

paisagens do meio ambiente (rios, vegetações, construções, campos, mar, montanhas,

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

pela ação da natureza, de modo a desenvolver atitudes de respeito e cuidado.  

PLANO DE AÇÃO

A gestão pedagógica se dará de forma democrática e participativa procurando

sensibilizar o trabalho em equipe, mantendo um ambiente de aprendizagem agradável

entre as crianças, incentivar os docentes a estarem aperfeiçoando seus conhecimentos

pedagógicos,  buscando projetos para enriquecer  o  conhecimento cultural,   manter  a

comunidade sempre atualizada pois a presença da família na vida das crianças nesta

fase de aprendizado que é a educação infantil e de extrema importância, saliento ainda

que manter um boa comunicação com todos envolvidos no processo de educação e

essencial.

A gestão pedagógica visa o desenvolvimento da creche, sem deixar de lado a

participação  dos  sujeitos  envolvidos  no  processo  de  ensino,  traçaremos  objetivos  e

metas,  sempre refletindo sobre  as  estratégias  de melhorias.  E  buscando fazer  uma

gestão atuação e consciente.

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO

GESTÃO PEDAGÓGICA

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

-Promover 

uma educação

considerando 

o 

desenvolvimen

to integral da 

criança.

 

 

-Envolver 

ativamente os

profissionais 

da educação 

no 

desenvolvime

nto dos 

projetos 

- Acompanhamento 

o desenvolvimento 

dos Projetos.

- Acompanhar as 

atividades a serem 

desenvolvidas com 

as crianças.

-Realizar momentos 

Durante a 

implantação 

das Ações.

Direção, 

Coordenad

ora, 

professores

, monitores.

Durante a 

ano letivo.
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pedagógicos 

e o 

cumprimento 

do currículo 

em 

movimento  

.

que promovam a 

interação como: 

passeios e eventos 

na instituição. 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO

GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES

RESPONSÁVEIS CRONOGRAM

A

Gerenciar de 

forma lúdica a 

aprendizagem 

dos alunos

Conscientizar  

pais e 

responsáveis 

sobre a 

importância de

trabalharmos 

juntos para um

melhor 

desenvolvimen

to da criança. 

alcançar cada

educando  

como um ser 

único 

levando-o a 

novas 

descoberta.

Fazer com 

que cada 

aluno sinta 

prazer em 

freqüentar a 

creche e dar 

segurança 

aos pais 

quanto ao 

trabalhado 

desenvolvido 

- Acompanhamento 

diário nas atividades 

escolares.

- reforçar o elo- 

escola- família, 

conhecendo 

dificuldades e 

procurando 

soluções.

Durante as 

reuniões 

semanais com

equipe 

docente.

Toda equipe 

pedagógica 

Durante o 

ano letivo.
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PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO

GESTÃO PARTICIPATIVA

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

 Desenvolver 

ações que 

promovam o 

bem estar 

como: saúde 

bucal.

Acompanhar 

as ações 

desenvolvidas 

neste 

documento  

- Socializar e 

efetivar 

momentos 

entre família-

escola, 

Buscar 

parcerias com

laboratórios 

da área da 

saúde

Encontros 

bimestrais 

com temas 

diversos 

Durante a 

implantação das 

ações.

Equipe 

pedagógico 

Durante o 

ano Letivo

 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO

GESTÃO DE PESSOAS

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

-Promover 

momentos de 

socialização 

entre a equipe

escolar 

-Promover um

ambiente em 

que os 

participe 

tenham 

momentos de 

Fazer com 

que os 

membros 

da equipe 

escolar 

sintam-se 

acolhidos

Gerar o 

bem esta 

social de 

todos  

-Promover 

eventos com 

temas  

-Encontros 

bimestrais e 

avaliação 

-Equipe 

gestora 

-Durante o 

ano letivo 
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respeito 

solidariedade 

e espírito de 

cooperação.

   

 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO

GESTÃO FINANCEIRA

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

Otimizar  o

uso  dos

recursos

recebidos

sob  a

forma  de

doações  e

parcerias

Utilizar  o

recurso

com

eficiência e

prevenir

perdas

 Elaboração  do

plano de contas.

 Sistematização

do  processo  de

compras  e

pagamentos

 Análise  dos

gastos

 Administração geral  Ano 2018

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

-Manter  

análise dos 

educandos 

-Acompanhar 

a produção da

alimentação 

-Acompanhar 

-Obter  o 

controle de 

peso das 

crianças de  

sobrepeso e 

baixo peso.

-Trabalhar 

projeto 

alimentação 

saudável 

-Pesagem 

mensal de 

alunos para 

 -Diariamente, 

através de 

observação.

-Observando a 

mudança de 

costumes 

alimentares das 

-Nutricionista e

equipe da 

cozinha.

-Durante 

todo ano 

letivo.
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a implantação

do cardápio

-Criar meios 

para que as 

crianças 

tenham 

prazer de 

conhecer 

alimentos e 

sabores 

diferentes.

verificação de

peso.

crianças.

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO (NUTRICIONISTA)

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO PROFESSORES/MONITORES

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

Assimilação e

criação de 

hábitos de 

higiene.

Garantir 

-Criar 

espaços  

favorável 

criação de  

desenvolvim

ento 

Promover 

momentos  

musicais 

Intensificar e 

a consciência 

de 

Observando 

cada criança 

como ser que se

desenvolve em 

seu tempo 

próprio.

Professoras e 

Monitoras 

Durante o

ano letivo

57



atividades 

lúdicas 

voltadas para 

brincar 

promovendo 

interação 

entre todos.

Zelar e 

preservar os 

ambientes 

educacional

Criar 

juntamente 

com os 

alunos as 

regrinhas de 

convivência

Promover 

rodas de 

conversas

 Promover 

momentos 

para que as 

crianças 

criem 

conhecimento

s e senso 

críticos e 

reflexivos.

cognitivo, 

motor, 

emocional e 

social. 

preservação 

do meio 

ambiente

abordar 

maneiras 

para boa 

convivência e 

criação de 

regras para 

todos.

Criar espaços

para 

desenvolver a

criatividade 

das crianças. 

Observação 

diária registros 

escritos.
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PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO (COORDENADORA PEDAGÓGICA)

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

Promover  

projetos de 

educação

Acompanhar 

a execução 

dos projetos

Acompanhar 

e 

supervisionar 

-Acompanhar

os momentos

de 

coordenação 

pedagógica 

-Apresentaçã

o sobre os 

projetos para 

facilitar seu 

-Coordenar e

disponibilizar 

cronogramas

de conteúdos

para melhor 

aproveitamen

to do ensino

-Orientar de 

forma clara 

Acompanhament
o Diário.

Coordenadora
e direção

Durante o 
ano letivo 
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as ações 

pedagógicas 

desenvolvidas

pelas  

professoras e 

monitoras

Fazer cumprir 

os conteúdos 

determinados 

pelos órgãos 

de ensino.

cumprimento

-Analisar em 

reunião o 

desenvolvime

nto  obtidos 

pelos alunos.

os 

cronogramas

curriculares

Participar  e 

fazer 

participe de 

seminários e 

palestras 

sobre 

educação 

tanto os 

ofertados 

pela SEEDF 

quanto os da 

instituição.

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO (DIRETORA PEDAGÓGICA)

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

Articular, 

liderar e 

executar as 

leis de ensino 

vigentes. 

Cumprir as 

determinaçõe

s dos órgãos 

competentes 

e o 

Formar uma 

equipe 

comprometid

a e atuante  

nos  planos e 

projetos  

escolares.

Analisar de 

forma 

sistemática o 

Acompanhar,

Zelar pelo 

cumprimento 

de  

processos de

ensino e 

aprendizage

m

periodicamente. Diretora e 

coordenadora

Durante o 

ano

 Letivo
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Regimento 

escolar 

Institucional

conhecimento

adquirido  

para cada 

faixa etária.
Objetivos Metas Ações Avaliação das ações Responsáveis Cronograma

Realizar e  

manter a 

creche limpa 

e em boa 

condição.

-

Proporcionar 

um ambiente

acolhedor 

para as 

crianças e o 

público em 

geral

Limpar, 

lavar, 

esterilizar, 

buscar 

meios 

possíveis 

para limpeza

e 

conservação

do espaço 

educativo.

Diariamente 

durante todo o 

ano

Profissionais e

auxiliares da 

área

Dário durante

todo o ano.

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO(SERVIÇOSGERAIS)

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO (COZINHEIRAS)

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

Cumprir o 

cardápio 

aconselhado 

pela 

nutricionista

Oferecer uma

alimentação 

de qualidade 

que as 

crianças 

Avaliar o 

cardápio e 

fornecer os 

alimentos 

indicados 

 diariamente com

a administração 

da nutricionista

Nutricionista, 

cozinheiras e 

auxiliares

Todo ano 

letivo
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Cumprir pelas

regras de 

higiene na 

manipulação 

dos alimentos

e do ambiente

Cumprir os 

horários 

específicos 

das refeições.

venham ter  

prazer ao 

desfrutar das 

refeições 

Oferecer as 

alimentações

em um 

ambientes 

higienizados 

para sua 

execução 

Preparar os 

alimentos de 

forma 

saborosa e 

solicitar que 

todos os 

envolvidos 

no processo 

da 

alimentação 

estejam 

comprometid

os com a 

organização 

e limpeza em

manipular os

mesmos.

Servir as 

refeições 

diariamente 

nos horários

Ofertar 

alimentos de 

acordo com 

as restrições 

alimentares 

 PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO (SECRETÁRIA)

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS

AÇÕES

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

Atender os -Acolher toda -Organizar  o Em Responsáveis Atendiment
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publico em 

geral 

apresentar 

avisos e 

comunicados 

sempre que 

se fizer 

necessário

Prestar 

informações 

ao 

funcionament

o e aos 

órgãos 

educativos 

sempre que 

for  solicitado 

a 

comunidade 

escolar, pais 

e 

responsáveis

Participar 

das demais 

atividades 

que se fizer 

necessária a 

sua função. 

serviço de 

secretaria

-Organizar os 

arquivos 

garantindo sua 

segurança,

 -Juntamente 

com a direção 

assinar e 

verificar 

documentos da 

Secretaria de 

educação 

Manter 

atualizado os 

registro de fluxo

escolar bem 

com seus 

relatórios de 

freqüência.

decorrência 

do trabalho 

desenvolvime

nto 

pelo 

atendimento: 

secretária, 

coordenadora 

e diretora

o durante 

todo o ano 

letivo

 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO (PORTEIRO)

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS

AÇÕES

RESPONSÁVEIS CRONOGRAM

A

Abrir e fechar 

a Instituição 

nos horários 

pré-

Prestar um 

atendimento

tranqüilo na 

recepção 

Iniciar 

atendimento 

diário aos 

alunos com 

No decorrer do

desenvolvimen

to das 

atividades 

Porteiro Durante 

todo ano
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determinados

Receber os 

alunos 

monitorar a 

apresentação 

da carteira de 

identificação 

 

das 

crianças  

Dispor de 

um 

ambiente 

seguro 

segurança

Cumprir os 

horários de abrir

e fechar a 

instituição

Solicitar a  

apresentação 

de identificação 

na entrada e 

saída dos 

alunos.

Acompanhar e 

controlar a 

entrada e saída 

das demais 

pessoas nas 

dentro  da 

Instituição

prestadas 

Acompanhamento e avaliação 

O Projeto Político Pedagógico será avaliado periodicamente através de reunião

bimestral com toda comunidade escolar, os meios de avaliação serão;

 Conselho de classe;

 Avaliação institucional;( uma vez ao ano).

 Reunião de pais;

 Questionários; 

Serão feitas reflexões e discussões dos objetivos e trabalho desenvolvido, para

que  assim  possamos  reorganiza  e  redefinir  o  trabalho  pedagógico  para  propiciar  e

garantir o desenvolvimento integral dos alunos. 
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PROJETOS ESPECIFICOS

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS
AÇÕES

PROFESSOR
RESPONSÁVE

L

AVALIAÇÃO DO
PROJETO E NO

PROJETO

Adaptação 
escolar

Favorecer um 
ambiente rico em 
estímulos, onde a 
criança poderá 
conhecer, viver 
novas experiências, 
expressando seus 
pensamentos, 
sentimentos e 
emoções livremente.

Oportunizar a 
criança, a 
vivencia de 
situações que a 
favorecem o 
desenvolvimento
da integração, 
participação, 
solidariedade, 
criatividade e 
convivência, por 
meio  das 
cantigas de 
roda, histórias, 
pinturas, 
dobraduras, 
vídeos, 
fantoches, 
lembrancinhas, 
modelagem e 
brinquedos 
pedagógicos e 
afetivos.

Todos Observação e 
registro

Alimentaçã
o saudável

Promover uma 
reeducação 
alimentar com o 
consumo de 
alimentos saudáveis,
manter hábitos de 
higiene e a 
consciência de sua 
contribuição para a 
promoção da saúde 
de uma forma 
atraente, lúdica e 
educativa.

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 

Todas Será efetuada 
durante todo o 
decorrer do projeto 
por meio de 
observação e 
registros feitos 
pelas professoras, 
pelas conversas e 
questionamentos na
hora da rodinha de 
conversa.
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alimentos e 
despertar o 
apreço por eles;

Conhecer e 
identificar os 
diferentes tipos 
de alimentos;

Entrar em 
contato com 
textos de 
gêneros 
distintos (lista de
frutas/receitas);

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.

Construção
da 
identidade

Proporcionar ao 
aluno a apropriação 
de sua identidade, 
conhecendo a 
história e o 
significado de seu 
nome. Desenvolver 
a atenção para 

Contação de 
histórias;

Atividades com 
imagens

Atividades com 
diversos objetos 

Maternais 1 e 
2 e períodos

A avaliação será 
contínua ao longo 
do processo, 
levando-se em 
consideração, as 
atividades 
desenvolvidas, a 
interação dos 
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futura identificação 
de partes do corpo 
humano e 
construção de outros
valores de vida. 
Diferenciar os vários 
tipos de família e os 
membros que a 
compõe. Adquirir 
noções de higiene e 
reconhecer a 
importância e a 
necessidade de se 
ter uma boa higiene 
corporal, bucal e 
mental. Desenvolver 
o hábito de cuidar de
si mesmo, valorizar 
seu corpo, sua 
saúde e sua vida.
Desenvolver o hábito
de cuidar de si 
mesmo, valorizar 
seu corpo, sua 
saúde, sua vida, seu
meio social e 
ambiental, 
estabelecer uma 
relação com a 
sociedade.
 Conhecer diversas 
estruturas familiares 
no mundo.
Possibilitar que a 
criança construa a 
sua identidade e 
autonomia, por meio 
das brincadeiras, 
das interações 
socioculturais e da 
vivência de 
diferentes situações.
Desenvolver a 
independência, a 
autoconfiança e a 

sonoros;

Construção de 
brincadeiras;

Brincadeiras e 
cantigas que 
incluem 
diferentes 
formas de 
contagem.

Desenvolver 
sistematicament
e brincadeiras 
em grupos, 
integrando as 
crianças através
de conversa em 
rodinhas; 

Atividades 
individuais;

 Trabalhar a 
percepção do 
corpo; 

Trabalhar as 
diferenças e 
semelhanças 
entre os demais 
colegas, 
buscando 
construir o 
conceito do eu e
do outro;

Produzir gráficos
de altura Fazer 
um desenho de 
corpo inteiro.

pequenos com as 
mesmas e com o 
grupo e o 
desenvolvimento 
destes quanto aos 
objetivos propostos.
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autoestima 
participando das 
atividades 
propostas, 
brincadeiras e da 
organização da 
rotina diária.

Infância 
sem 
racismo

Educar as crianças 
para o respeito à 
diferença, pois as 
mesmas enriquecem
nosso 
conhecimento;

Estimular a 
convivência de 
crianças de 
diferentes raças e 
etnias nas 
brincadeiras, nas 
salas de aula;

Incentivar o 
comportamento 
respeitoso e sem 
preconceito em 
relação à 
diversidade étnico-
racial;

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 mais 
diversificadas 

Roda de 
conversa;

Histórias para 
trabalhar a 
questão racial; 

Na hora do 
conto trabalhar a
história: “Menina
bonita do laço 
de fita” de Ana 
Maria Machado;

Confecção de 
painéis com os 
diferentes tipos 
de raças;

Levar para as 
salas de aula 
bonecas negras,
incentivar as 
crianças a 
brincarem com 
as bonecas e 
depois fazer o 
mesmo com os 
colegas 
sentados ao seu
lado;

Apresentar 
filmes que 
tratam de 
personagens 
considerados 
diferentes;

Tratar a 

Todas Será feita ao longo 
do processo e 
realização das 
atividades 
propostas, que 
servirão como 
instrumentos para 
nortear o professor 
no saber se seus 
alunos aprenderam 
a conviver 
respeitando as 
diferenças.
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práticas sociais, sem
discriminação de 
espécie alguma;

diferença, 
levando para a 
sala de aula 
animais da 
mesma raça, 
mas que tenham
cores diferentes:
pintinhos (carijó,
preto e 
amarelo), coelho
(branco cinza e 
preto).

Higiene Promover e 
consolidar hábitos 
de higiene;

Criar condições para
o aluno adquirir bons
hábitos de
higiene;

Discutir as formas de
higiene das mãos, 
corporal, bucal, etc.;

Estimular para a 
prática correta de 
lavar as mãos, tomar
banho, cortar as 
unha e cabelos;

 Adotar hábitos de 
autocuidado, 
respeitando as 
possibilidades e 
limites do próprio 
corpo.

Roda de 
conversa;

Explorar 
dramatizações;

Explorar 
músicas;

Consolidar o 
conceito de 
hábitos de 
higiene;

Atividades 
lúdicas;

Atividades 
individuais;

Palestras com 
as famílias. 

Todas A avaliação será 
processual e 
contínua, realizada 
através de 
observação, 
relatórios e portfólio
durante o 
desenvolvimento do
projeto.  
Observando as 
atitudes de higiene, 
que são de suma 
importância, para 
que através desse 
projeto, os  nossos 
alunos sejam 
beneficiados, 
orientados e 
alertados da 
necessidade do 
cuidado do corpo 
como um todo.

Minha 
coleção de 
poesias

Despertar o 
interesse pela leitura
e escrita; 

Explorar ritmos de 
sonoridades; 

Valorização da 
leitura como 
fonte de prazer;

Dramatização 

Maternais e 
períodos

A avaliação será de
forma contínua, de 
acordo com o 
interesse e 
participação dos 
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Fazer descobertas;

Perceber o mundo 
através do 
imaginário e do real;

Adquirir 
conhecimentos da 
linguagem escrita e 
do mundo 
despertando o 
lúdico, imaginação e 
a fantasia.

com fantoches; 

Confecções de 
cartazes e 
dobraduras;

Confecção de 
um livro com 
poesias 
individual para 
cada aluno, 
onde ficará 
registrada a 
poesia e a 
técnica utilizada 
para melhor 
expressar o 
poema;

Representar as 
poesias através 
de técnicas 
diferentes. 
Sendo formada  
uma coletânea 
que será 
encadernada, 
serão estudadas
duas poesias 
por mês. Os 
trabalhos serão 
mostrados aos 
pais a cada 
reunião, mas só 
será entregue  
ao final do ano;

Brincar de faz 
de conta;

Ilustração 
individual sobre 
a poesia.

alunos no decorrer 
do projeto.

Mala da 
leitura

Aproximar o aluno 
de literaturas 
diversas;

Ilustrações de 
histórias;

Dramatização 

Todas Será durante todo o
processo, a partir 
da observação 
direta das atitudes, 
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Proporcionar o 
prazer de ler e 
vivenciar a literatura 
infantil;

Desenvolver do 
aluno a prática de 
escutar atentamente 
as histórias 
contadas;

Fazer com que o 
alunos observe e 
manuseie os livros 
sem danificá-los;

Fazer com que 
construam o hábito 
de ouvir e sentir 
prazeres nas 
situações que 
envolvem a leitura 
de histórias;

Desenvolver nos 
alunos valores e 
atitudes como a 
obediência, o 
respeito, o amor, a 
honestidade, a 
solidariedade, a 
bondade, perdão e 
entre outros a partir 
das histórias da 
literatura infantil; 

Contar histórias 
enfatizando os sons 
existentes.

de histórias;

Criação de uma 
história 
envolvendo os 
personagens 
clássicos da 
literatura infantil;

Cantar e 
coreografar 
músicas infantis;

Encenação de 
histórias infantis 
com uso de 
fantoches;

Produção de 
cartazes e 
murais a partir 
das história 
contadas em 
sala de aula;

Exibição de 
filmes 
(histórias);

Apreciação 
musical;

Levar 
semanalmente 
um livro para 
casa e realizar 
com a família a 
leitura;

A mala de leitura
será usada em 
sala e deve ser 
solicitada na 
coordenação.

participação e 
desempenho do 
aluno leitor no seu 
cotidiano durante 
toda a atividade 
proposta em sala 
de aula.

Grafismo Analisar as possíveis
interações entre os 

A cada mês será
fornecido uma 

Maternais e 
períodos

Será feita através 
de observação 
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processos de 
desenho e de 
escrita, tendo por 
foco as estratégias 
de representação 
construídas pelas 
crianças. Além disso
as crianças 
expressam 
sentimentos e 
tomam um contato 
com o universo 
amplo de muitas 
possibilidades e 
experiências 
desenvolvendo os 
sentidos e 
exercitando suas 
habilidades motoras.

folha para a 
criança 
expressar no 
papel seu 
desenvolvimento
.

Os trabalhos 
deverão ser 
guardados para 
formar um 
álbum em forma 
de sanfona, 
apresentando 
aos pais nas 
reuniões 
bimestrais.

sistemática e direta 
da criança, agindo 
como mediadora de
suas conquistas 
considerando a 
diversidade de 
interesses e 
possibilidades de 
exploração do 
mundo pela criança 
e através de 
registro.

Boas 
maneiras

Trabalhar o 
comportamento dos 
alunos em sala e em
sociedade, através 
da reflexão sobre a 
importância dos 
bons hábitos;

Incentivar o respeito 
ao outro;

Incentivar o uso das 
palavras mágicas 
(obrigado, por favor, 
com licença e 
desculpas);

Desenvolver a 
capacidade de falar 
e ouvir;

Incentivar a 
participação reflexiva
e a linguagem oral;

Incentivar o 
interesse pela 
música;

Desenvolver a 
atenção visual, 

Sondagem;

Apresentação 
de histórias,

Trabalhar 
músicas sobre a
temática;

Dramatizações,

Cartaz de 
combinados;

Filmes.

Todas A avaliação será 
processual e 
contínua, realizada 
através de 
observação, 
relatórios e portfólio
durante o 
desenvolvimento do
projeto.
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concentração;

Incentivar trabalho 
em grupo 
(cooperação);

Incentivar o gosto 
pela leitura;

Incentivar a função 
semiótica através de
dramatizações.

Colecionar 
é uma 
aventura 
legal

A busca quase 
obsessiva por um 
objeto ajuda a 
aumentar a 
perseverança e a 
interação entre os 
pequenos. Ao fazer 
trocas para 
incrementar o 
conjunto de 
figurinhas, carrinhos,
moedas ou selos, 
eles aprendem a 
interagir e a fazer 
acordos, 
desenvolvem a 
autonomia e são 
apresentados aos 
limites. 

Além da interação, 
guardar objetos 
semelhantes com 
afeição ajuda a 
desenvolver a 
prática de se 
organizar, até 
mesmo o aluno mais
tímido é beneficiado 
com a experiência. 
Guardando peças de
um objeto, ganha 
domínio sobre o 
assunto, o que pode 
ajudá-lo na relação 
com os amigos e no 

Confecção de 
um álbum para 
montar uma 
coleção. Podem 
ser colecionados
folhas, flores, 
sementes, 
animais da 
fazenda, 
animais da 
floresta, animais
do mar, insetos 
e aves ;

Escolher um 
objeto para fazer
uma coleção;

Cada turma irá 
escolher um 
tema diferente 
para fazer a sua 
coleção;

Fazer estudos 
sobre cada um 
deles;

Confeccionar 
cartazes 
coletivos de 
alguns materiais
que os alunos 
gostam de 
confeccionar;

Ao iniciar a 

Todas Será avaliado a 
participação e o 
desempenho dos 
alunos durante a 
realização das 
atividades proposta 
por meio do projeto.
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entrosamento.

Realizar contagens, 
fazer registros 
numéricos e efetuar 
cálculos. Estas são 
só algumas das 
habilidades 
trabalhadas quando 
se faz uma coleção.

confecção do 
livro fazer o 
registro do inicio
até o final e 
porque escolheu
o objeto;

A criação dos 
itens do álbum é
o ponto de 
partida para 
aguçar o desejo 
de 
preenchimento. 
A família deve 
ser envolvida 
para ajudar as 
crianças a 
preencherem;

Na culminância 
do projeto, 
haverá uma 
amostra para 
todas as turmas 
da escola e para
os pais também.

Música Este Projeto, não é o
ensino da teoria 
musical, nem a 
formação de um 
instrumentista. E 
sim, sensibilizar as 
crianças pelo gosto 
musical. Criar 
condições para que 
a criança possa 
refletir e entender a 
música como fonte 
de prazer e 
conhecimento. 
Estimular a 
criatividade, o 
movimento, a 
percepção, a 
coordenação e o 

Explorar 
materiais e a 
escuta de obras 
musicais para 
propiciar o 
contato e a 
experiência com
a linguagem 
musical;

Brincar com a 
música, imitar, 
inventar e 
reproduzir sons;

Diferenciar 
fontes sonoras 

Todas Serão feitos 
registros coletivos e
individuais das 
crianças, de acordo 
com as situações 
vivenciadas durante
a execução do 
Projeto e de sua 
rotina.
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convívio social da 
criança de forma 
prazerosa que a 
música oferece.

diversas;

 Integrar e 
motivar as 
crianças através
da música;

Exploração do 
movimento 
corporal;

Desenvolver a 
memória 
musical;

 Cantar canções
curtas e de fácil 
memorização 
com temas 
sobre o corpo, 
como:        bater 
palmas, bater 
pés, gestos com
os dedos, 
tornozelos, etc.,

Desenvolver a 
percepção 
auditiva;

 Concentrar-se;

Imitar;

Diferenciar sons 
e ruídos;

Enumerar a 
seqüência 
numérica 
através da 
música com 
numerais;

Explorar 
diferentes 
instrumentos de 
som.
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                                          Musicalização

Realizar  esse  tipo  de  trabalho  ajuda  a melhorar  a

sensibilidade das crianças, a capacidade de concentração e a memória, trazendo

benefícios  ao  processo  de  alfabetização  e  ao  raciocínio  matemático.  A  música

estimula áreas do cérebro não desenvolvidas por outras linguagens, como a escrita

e a oral. Essas atividades são ministradas pelas professoras da Instituição. 

Organização de tempo e espaço:

Prestar  atendimento  educativo,  integral  e  planejado  às  crianças  na

perspectiva da indissociabilidade do educar e cuidar, brincar e interagir, envolvendo

ações de higiene, segurança, alimentação, jogos e brincadeiras, durante o período

das 7h00 às 17h30. 

 Alimentação Escolar-  oferecer 05 refeições diárias. Sugere-se que sejam

observados os horários abaixo, de acordo com o horário de entrada estabelecido

pela instituição educacional e/ou orientações do nutricionista no que se refere ao

intervalo entre as refeições: 

Café da manhã – entre 7h30 e 7h45; 

Lanche – entre 9h30 e 9h45; 

Almoço – entre 11h30 e 12h15 

Lanche da tarde – entre 14h30 e 14h45; 

Jantar – entre 16h e 16h30. 

Devem ser elaborados cardápios próprios e adequados às necessidades das

faixas etárias atendidas. 

As  crianças  do  Berçário  devem  ter  cardápio  específico  em  função  das

peculiaridades da idade

Observações específicas:
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Os alimentos devem ser servidos em temperatura adequada para a criança. A

prática do adulto de soprar o alimento deve ser abolida, levando-se em consideração

a vasta disseminação de microrganismos. Caso seja necessário, incentivar a própria

criança a soprar sua comida. O ideal é ensiná-la a esperar até que o alimento esteja

na temperatura ideal para ser ingerido. 

Organização das salas:

 Todas as salas de atendimento às crianças devem ter um espaço organizado

que favoreça os momentos de descanso. Se possível, a instituição deve organizar

sala(s) para as crianças que necessitam dormir ou descansar e sala(s) para as que

não dormem. 

Higiene do sono:

 As crianças do berçário devem ter lençol, fronha, travesseiro, edredom, e/ou

manta  ou  cobertor.  Para  as  maiores,  devem  ser  disponibilizados  colchonetes  e

lençóis, no inverno cobertor e/ou edredom. Os colchonetes devem estar dispostos

com, no mínimo, 15 cm de distância um do outro e ser higienizados com álcool,

antes de ser usados. As roupas de cama devem estar sempre limpas. Os sapatos,

casacos, acessórios de cabelos e cintos das crianças devem ser retirados quando

elas forem dormir para maior conforto. Para as crianças que dormem logo após as

refeições, como para as que ficam acordadas, deve ser feita a higiene bucal, das

mãos e do rosto. 

Sono: Existe uma média das necessidades de sono em cada período etário: 

 Crianças  de  4  a  6  meses:  dormem,  em média,  13  a  16  horas  diárias.

Durante a noite dormem de 9 a 11 horas, acordando, às vezes, para se alimentar.

No decorrer do dia tiram duas sonecas, em torno de 2 a 3 horas cada; 

 Crianças de 6 meses a 1 ano: dormem, em média, 12 a 14 horas diárias,

sendo  de  10  a  12  horas  durante  a  noite.  As  sonecas  ao  longo  do  dia  são,

normalmente, uma na manhã e outra após o almoço, e duram cerca de 2 horas

cada; 
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 Crianças de 1 a 2 anos: dormem, em média, 12 a 14 horas diárias, sendo 11

horas durante a noite. Dispensam a soneca da manhã e à tarde costumam tirar uma

soneca de 1 a 2 horas; 

 Crianças de 3 a 5 anos: dormem, em média, 11 a 12 horas diárias. A partir

dos 3 anos a maioria das crianças deixam de repousar durante o dia. A indicação de

que as crianças sentem necessidade de dormir durante o dia não significa que todas

devem dormir  no mesmo horário  e que têm o mesmo tempo de sono.  Algumas

precisam dormir de uma a duas horas, outras necessitam somente de momentos de

descanso, relaxamento, um pequeno cochilo, e há ainda as que não dormem. É

preciso  que  cada  instituição  preveja  propostas  concomitantes  para  atender  às

crianças  que  querem  dormir  ou  descansar,  bem  como  para  aquelas  que  não

dormem.  Também  cabe  lembrar  que  o  sono,  como  um  aspecto  da  rotina  da

Educação Infantil, não pode ser vinculado à punição, chantagem ou gratificação. A

criança deve dormir ou ficar acordada porque sente vontade para tal e não porque

depois irá ou não brincar no parque, irá ou não lanchar, irá ou não assistir a um

filme, irá ou não desenhar ou pintar. Para atender às necessidades das crianças que

dormem, das que querem descansar e das que não dormem, é necessária uma

organização que atenda a todas as crianças,  sendo fundamental  o  empenho de

todos  os  profissionais  da  instituição  e  não  somente  de  um ou  dois  com ações

isoladas.  Visando  garantir  a  efetivação  desses  momentos,  seguem  algumas

orientações: 

Preparação dos ambientes:

 Para a preparação do sono (fase 1 – adormecimento), pode ser utilizada

música suave em baixo volume (clássica, instrumental, sons da natureza, cantigas

de  ninar).  Sons  e  TVs  devem  ser  desligados  enquanto  as  crianças  estiverem

dormindo. A sala para o sono não deve ser escura, precisa de luz indireta, de modo

que as crianças diferenciem o sono da tarde do sono noturno. Isso permite que elas

não durmam demais, ficando sem sono à noite, além de garantir a visualização de

toda a sala quando acordam, evitando acidentes. As janelas devem ficar abertas

para favorecer a circulação do ar. As crianças podem dormir com objetos trazidos de

casa  ou  da  instituição,  se  isto  as  deixar  mais  seguras  e  não  oferecer  risco  de

machucá-las. No entanto, o uso de chupetas ou do dedo pelas crianças deve ser

aos poucos abandonado, com incentivo dos professores/monitores, em parceria com
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as  famílias  e/ou  responsáveis.  Para  as  crianças  que  não  dormem  no  horário

previsto,  as  salas  ou outros  espaços da instituição devem ser  organizados com

propostas planejadas, incluindo espaço para relaxamento com colchonetes, tapetes

e almofadas. Também deve haver  brinquedos,  como jogos de memória,  quebra-

cabeça,  dominós,  blocos  de  montar  e  ser  realizadas  brincadeiras,  leitura  de

histórias, entre outras. 

A Educação Infantil será oferecida da seguinte forma:

Bebês-  As crianças  de  0  a  1  ano  e  6  meses:  Nessa  fase,  visamos  explorar

atividades que desenvolvam a criança fisicamente, socialmente e psicologicamente,

estimulamos a  linguagem oral  através de histórias,  dramatização e brincadeiras,

respeitando, sempre, as diferenças individuais de cada um.

Crianças bem pequenas – A idade contemplada nesta fase vai de 1 ano e 7 meses

a 3 anos e 11 meses: Nessa fase, visamos explorar atividades que desenvolvam a

criança fisicamente, socialmente e psicologicamente, estimulamos a linguagem oral

através  de  histórias,  dramatização  e  brincadeiras,  respeitando,  sempre,  as

diferenças individuais de cada um. A idade contemplada nesta fase vai de 02 anos e

11  meses  a  03  anos.  Nessa  fase,  visamos  o  desenvolvimento  da  criança  nos

principais  conceitos  básicos  do  esquema  corporal,  da  orientação  espacial,  da

organização temporal,  do ritmo,  da coordenação viso-motora,  além de,  buscar  o

desenvolvimento da linguagem como forma de comunicação.

Crianças Pequenas  - A idade contemplada nesta fase vai de 04 anos a 05 anos e

11  meses:  Nessa  fase,  visamos  o  desenvolvimento  da  criança  nos  principais

conceitos  básicos  do  esquema  corporal,  linguagem  oral  e  escrita,  linguagem

matemática  da  orientação  espacial,  da  organização  temporal,  do  ritmo,  da

coordenação viso-motora, além de, buscar o desenvolvimento da linguagem como

forma de comunicação. A idade contemplada nesta fase vai de 05 anos a 05 anos e

11  meses:  Nessa  fase,  visamos  o  desenvolvimento  da  criança  nos  principais

conceitos  básicos  do  esquema  corporal,  linguagem  oral  e  escrita,  linguagem

matemática  da  orientação  espacial,  da  organização  temporal,  do  ritmo,  da

coordenação viso-motora, além de, buscar o desenvolvimento da linguagem como

forma de comunicação.
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A rotina escolar oferece atividades dinâmicas, desde a acolhida até a entrega da

criança para suas famílias,  incluído hábitos de higiene,  de organização, de trabalho.

Podem  também  incluir,  entre  outros,  a  roda  de  conversa,  o  planejamento  do  dia,

trabalhos livres, etc.

Tem-se por objetivo o aprendizado da criança e a vivência em todos os aspectos

para o desenvolvimento integral. Para tanto, contamos com professores habilitados, que

orientam as atividades pedagógicas. Nosso horário de atendimento é de 7h30 às 17h30

oferecendo uma Educação em horário integral para 136 alunos de ambos os sexos. 

Permeando as atividades, temos casa de boneca, hora de história, vídeo, roda

rítmica  e  atividades  psicomotoras,  entre  outros,  segundo,  muitas  vezes,  o  interesse

manifestado pela criança.

Mantemos atividades, como jogos, brincadeiras direcionadas, musicalização com

expressão corporal.  Realizamos trabalhos de integração das famílias  à  dinâmica da

creche.

Instalações:

 A instituição educacional deverá responsabilizar-se pela manutenção do prédio,

realizando  pequenos  reparos,  preservando  o  imóvel  de  vazamentos,  infiltrações,

problemas elétricos, troca de azulejos e os demais serviços necessários à conservação

do prédio, podendo ser executada com verba do convênio específica para esse fim. 

Centro de Educação de Primeira Infância – CEPI:

 As escolas de Educação Infantil  do Tipo B são térreas e possuem 5 blocos

distintos de acordo com a função a que se destinam. São eles: bloco administrativo,

bloco de serviços, bloco multiuso e 2 blocos pedagógicos. 

Espaços comuns em instituições de Educação Infantil
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 A  seguir,  descreve-se,  em linhas gerais,  a  organização mínima dos espaços

comuns para a oferta de Educação infantil em Instituições com prédios próprios e nos

Centros de Educação da Primeira Infância – CEPI. 

Salas de atividades:

  O espaço deve ser organizado de forma a oferecer condições para diferentes

momentos (rodinha, atividades de grupo e/ou individuais), bem como com os cantinhos

que atendam ao Projeto Político-Pedagógico, em salas amplas e específicas para cada

turma; 

 O piso deve ser de fácil limpeza, não escorregadio; 

 Os materiais pedagógicos devem ser variados (brinquedos, jogos, livros, etc.),

em  quantidade  suficiente  e  adequados  às  diferentes  idades.  Os  materiais  devem

apresentar bom estado de conservação; 

 Ter murais para exposição dos trabalhos infantis; 

 Devem ser ventiladas e iluminadas, com janelas que possibilitem a visão para o

exterior; 

 Não é permitida a permanência de animais nas salas de atividades; 

 Afixar um espelho em uma das paredes da sala de atividades, resguardando a

segurança das crianças. 

Áreas de lazer/espaços abertos:

  Os brinquedos de recreação devem ser seguros, adequados à faixa etária e

estar em bom estado de conservação e higiene; 

 As instituições devem dispor de espaço externo, próprio ou da comunidade,

para  lazer.  O  local  precisa  ser  ensolarado,  conservado  e  seguro.  O  piso  deve  ser

pavimentado, ensaibrado ou gramado; 

 Caso a instituição possua caixa de areia, esta deve ter uma proteção adequada

durante os períodos em que não estiver sendo utilizada, evitando contato com animais

que possam transmitir doenças. Quando utilizada como material de manipulação (areia),
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é  sempre  bem  acolhida  pelas  crianças,  podendo  ser  usada  pelo  seu  valor  lúdico-

pedagógico para os menores; 

 Os pneus devem conter furos e serem guardados em local seco, para evitar o

acúmulo de água e a possível proliferação de insetos, principalmente o mosquito da

dengue; não é permitida a presença de animais na instituição; nas instituições em que

houver piscina, é necessário contratar professor de educação física, bem como tomar as

demais  medidas  de  segurança  para  evitar  acidentes.  Faz-se  necessário,  ainda,  um

controle rigoroso da qualidade da água para evitar a proliferação de microorganismos; 

 Evitar expor a criança ao sol das 10 da manhã às 3 da tarde; 

 Os professores e demais profissionais precisam estar permanentemente atentos

a todas as crianças para evitar acidentes; 

 Evitar que as crianças se aproximem dos pontos de drenagem e de saída de

águas  da  piscina,  pois  podem  ser  puxados  pela  sucção  ou  se  lesionar  com  os

mecanismos de limpeza da piscina. Esse tipo de dispositivo deve estar coberto para

evitar qualquer problema. 

Local de higienização de bebês:

  Toda instituição que atende crianças de 0 a 2 anos deve dispor de cuba com

dimensões adequadas para a higiene e banho de crianças,  contendo água corrente

quente  e  fria,  além  de  balcão  para  trocas  com  sobreposição  de  colchonete  com

superfície lisa e lavável; 

 Antes e após a higienização da criança, o adulto deve lavar as mãos em água

corrente com sabão. 

Sanitários: 

 O sanitário, exclusivo para adultos, deve possuir toalhas descartáveis e sabão

líquido; 

 Os sanitários infantis devem conter sabão líquido e, preferencialmente, toalhas

descartáveis.  Os  equipamentos,  pias  e  vasos  sanitários,  devem  ser  adequados  ou

adaptados para o uso infantil; 

 Os sanitários, tanto de uso adulto como infantil, devem dispor de chuveiro. 
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Lavanderia:

  Deve atender às necessidades das instituições, se houver lavagem de roupas

(lençóis, fronhas, toalhas, etc.); 

 Quando  não  houver  lavagem  de  roupas  no  local,  a  lavanderia  poderá  ser

substituída por área coberta com tanque liso, lavável e resistente; 

 As  áreas  de  lavanderia  e  de  secagem  devem  estar  fora  do  alcance  e/ou

circulação das crianças. 

Lactário:

  O lactário, cozinha destinada ao preparo de mamadeiras e papinhas, poderá

ser integrado à cozinha, desde que em espaço próprio e definido; 

 Esse espaço deve ser previsto, caso haja atendimento a crianças de 0 a 1 ano e

deve apresentar também as mesmas condições exigidas para a cozinha.

A Infraestrutura contendo as Instalações Físicas e 
Pessoal  

 Descrição
Quantidade                                                       

Instalações sanitárias adequadas, ventiladas e que acessibilidade às crianças.                        
02

Salas adequadas para o desenvolvimento das atividades.                                                         
08
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Espaço coberto para atividades lúdicas                                                                                      
01                                                        

Área gramada                                                                                                                              
01                                                                                                      

Cozinha                                                                                                                                        
01                                                                                                                       

Refeitório                                                                                                                                      
01                                                                                                             

Parquinho com brinquedos                                                                                                          
01                                                                                

Área descoberta para recreação                                                                                                 
00                                                                                                                                                 

Secretaria                                                                                                                                     
01                                                                                                     

Sala de coordenação                                                                                                                   
01

Instalações sanitárias para os funcionários                                                                                 
02                                                   

Lavanderia                                                                                                                                   
01  

Depósito de materiais de limpeza                                                                                                
02      

Recursos Humanos

 Cargo                                                Quantidade                               horas trabalhadas

Diretor 01 40

Coordenador 01 40

Professor 08 30

Monitor 14 44
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Aux. Serv. Gerais 03 44

Aux. administrativo 00 44

Porteiro 01 44

Cozinheiro 01 44

Aux. De cozinha 02 0

Segurança 02 44

Nutricionista 01 25

Considerações Finais

       Elaborar essa proposta pedagógica é uma oportunidade para a escola escolher
o  currículo  e  organizar  o  espaço  e  o  tempo  de  acordo  com  as  necessidades  das
crianças e das famílias. Vai além da LDB, a proposta pedagógica deve considerar as
orientações contidas nas diretrizes curriculares elaboradas pelo Conselho Nacional da
Educação e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).  O ideal é que o documento
seja o resultado de reflexão coletiva dos educadores, familiares, crianças e comunidade.

O Projeto deve ser utilizado em todos os momentos por todos os envolvidos no
processo educativo, sendo a síntese de todo projeto de formação, da nossa concepção
política,  das  ações pedagógicas e  metodológicas,  numa práxis  inovadora,  capaz de
concretizar nossos sonhos e anseios em prol da formação de nossas crianças.

Considerando  os  alicerces  básicos  e  os  desafios  que  nos  são  impostos  para
promover  uma  educação  de  qualidade,  a  proposta  pedagógica  nos  dá  um  norte,
segurança e apoio para prosseguirmos, mediante as exigências da sociedade.

É necessário aprender a ser e aprender a conviver num contexto cada vez mais
aberto e mais complexo, no qual sabemos que nossos alunos devem ter autonomia,
capacidade de crítica e criatividade; portanto, por meio desse instrumento buscamos a
excelência,  complementando  a  ação  da  família  e  da  comunidade  na  formação  e
desenvolvimento de nossos futuros cidadãos.
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ANEXOS ( Fotos e
Projetos)

2019

AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA

                     

 

Projeto: “Tudo Bem Ser Diferente”

( Período  Anual )

Justificativa: 

                Algumas crianças tem dificuldade de aceitar as diferenças. Tratam os colegas
de forma preconceituosa, destacando suas dificuldades. É através da afetividade que a
criança  demonstra  seus  sentimentos,  diferenças,  desejos  e  necessidades.  Partindo
deste pressuposto, nesse projeto, as crianças serão incentivadas a respeitar e conviver
com as  diferenças  e  deficiências,  a  reconhecer  por  meio  de  atividades  lúdicas,  as
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dificuldades enfrentadas pelas pessoas; a desenvolver a solidariedade, a afetividade e a
compreender  a  importância  do  saber  auxiliar  o  próximo.  Tratar  as  pessoas  com
dignidade  é  a  melhor  maneira  de  desenvolver  o  respeito,  diminuindo  as  ações
preconceituosas. Cuidar do outro implica em compromisso com o semelhante, é ação
pautada em princípios e valores. Implica em desenvolver solidariedade e compreensão,
em ter uma dimensão ética e de respeito com as pessoas. Aprender a cuidar do outro
implica num intenso processo de interação e de formação de vínculos. O cuidado com o
outro é concretizado em ações e atitudes realizadas para promover o conforto e o bem-
estar do outro. O toque físico é uma das principais manifestações de cuidado e bem
presente no cotidiano. O ato de tocar aproxima as crianças entre si.                     

      Neste âmbito da Educação Infantil, leva a crer que as crianças possam acolher as
diferenças, por meio da promoção de situações de igualdade e no auxílio à superação
de diferenças.  Objetivos Geral:  Conscientizar os alunos que todos somos diferente e Conscientizar os alunos que todos somos diferente e
que devemos ser respeitados como somos; 

Objetivos específicos: 

 Identificar e respeitar a diversidade social, cultural e física em todos os 
ambientes;

 Reconhecer as dificuldades enfrentadas por pessoas com qualquer deficiência;

 Desenvolver a solidariedade e estimular a afetividade;

 Respeitar e reconhecer a diversidade étnica;

 Reconhecer e respeitar os direitos humanos;

 Compreender a importância do saber cuidar do outro;

 Expressar seus desejos, sentimentos e vontades agindo com progressiva 
autonomia; 

 Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo e do próximo;  

 Desenvolver relações sócio-afetivas;

 Envolver-se em relação de troca e cooperação;

 Construir a própria identidade (individual e em grupo) através de movimentos 
naturais e jogos;  

 Organizar-se individual e coletivamente através de construção de regras; 

 Participar de jogos e brincadeiras;  

 Conhecer diferentes culturas e suas formas de expressão; 

  Participar de diferentes brincadeiras visando o seu, o meu, e o nosso; 

 Perceber a interação do sujeito com o mundo; 
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 Refletir e entender o Bullying e suas consequências;  

 

Estratégias:

                          

 Conversas na rodinha sobre as diferenças;

 Confecção de cartazes, maquete ou móbiles com imagens de pessoas 
diferentes;

 Confecção de bonecos de sucata com as diferenças;

 Confecção do” livro do respeito” onde cada criança terá a oportunidade de levar o
livro pra casa e criar com sua família uma forma de demonstrar os direitos que 
cada um de nós temos;

 Confecção de livrinhos, desenho; 

 Desenhos livres sobre o tema abordado; 

 "Tudo bem ser diferente" de Todd Parr, "O Patinho Feio", -"Uma joaninha 
diferente"  Abordar os direitos humanos;

 Recorte, colagem, pintura;

 Músicas; 

 Eixos norteadores: EIXO DESCRIÇÃO Linguagem corporal Adequação de 
gestos, movimentos e ritmos corporais a suas necessidades, intenções e 
ambientes, desenvolvendo a independência. Interações com a Natureza e a 
Sociedade Conhecimento, reconhecimento e valorização da história, das formas 
de expressão e do patrimônio cultural local e de outros grupos sociais. 
Linguagem oral e Escrita Uso da linguagem oral para conversar, comunicar-se, 
relatar suas vivências e expressar desejos, vontades, necessidades e 
sentimentos, nas diversas situações de interação presentes no cotidiano. 
Matemática Utilização da contagem oral, de noções de quantidade, de tempo e 
de espaço em jogos, brincadeiras e músicas junto com o professor e nos 
diversos contextos nos quais as crianças reconheçam essa utilização como 
necessária no dia a dia. Linguagem artística Leitura e produção – coletiva ou 
individual- de cenas do cotidiano, releituras de obras ou narrativas de histórias. 

     

Linguagem artística 

Exploração e reconhecimento de textura, de volume, ponto e linha e cores; Observação 
e reconhecimento diversas imagens/cenas/ obras literárias; 

Cuidado consigo e com o outro 
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Percepção de que as pessoas diferem umas das outras pelas características físicas, 
culturais e religiosas, a fim de conscientizar-se sobre o respeito ao ser humano. 

Dimensão Religiosa 

Tratar de valores humanos tais como respeito, convivência, responsabilidade, 
autoestima e solidariedade; Linguagem Digital Utilizar máquinas fotográficas, tablets, 
câmeras digitais e ou aparelhos celulares para capturar vídeos diversos; Utilizar o editor 
de imagem para criar desenhos e fazer pinturas coloridas. 

 

AVALIAÇÃO: Observar, se houve o desenvolvimento no coletivo, o cuidar do outro, 
compromisso com o semelhante, se houve o desenvolvimento da solidariedade e 
compreensão, respeitando as pessoas. Assim, aproximar as crianças em torno de uma 
tarefa comum possibilitando uma  atividade cooperativa. Ajudar as crianças a se 
colocarem no lugar do outro.     

 AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA 

                     

 

 

PROJETO: INFÂNCIA SEM RACISMO!

( Anual ) 

Justificativa:             

A fundamentação deste projeto é despertar na criança com um princípio fundamental: o
respeito  pelas  diferenças  considerando  que  ser  diferente  é  um  fator  positivo,  ser
diferente é bom, e que cada um pode usufruir seu direito a igualdade.  A realização
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deste projeto para a comunidade escolar é de suma importância, pois abrirá caminhos
assegurando  a  importância  da  etnia,  sob  o  ponto  de  vista  histórico,  social  e
principalmente humano. Toda criança tem direito a crescer sem ser discriminada e esses
preconceitos começam na infância ensinada pelos adultos.   O racismo é uma herança
cultural transmitida pela sociedade, ou seja, pela família, pelos amigos e esse projeto
surgiu da necessidade de garantir que os alunos aprendam a conviver com a diferença
respeitando à diversidade étnico-racial. Desde a mais tenra idade deve-se trabalhar o
assunto,  privilegiando a questão da identidade,  do  respeito  à diversidade e  da auto
aceitação. Toda a comunidade escolar deve estar inserida no projeto e não apenas os
afrodescendentes, de forma em que fique claro que conhecer as variadas culturas é
essencial, despertando na criança o respeito pelas outras pessoas independentemente
da etnia.  Para tal, é fundamental divulgar o lado positivo da história do homem negro,
não  apenas  as  questões  de  escravidão,  miséria  e  sofrimento,  mas  proporcionando
situações didáticas centradas em dinâmicas, vivências, ações e reflexões, no estímulo a
criticidade e na resolução de problemas que possibilitem aos alunos a pensarem na
questão de forma ética. A data de 20 de novembro, foi escolhida  pois foi neste dia, no
ano de 1695, que morreu Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. A homenagem a
Zumbi, este personagem histórico representou a luta do negro contra a escravidão, no
período  do  Brasil  Colonial.  Ele  morreu  em  combate,  defendendo  seu  povo  e  sua
comunidade.  Os  quilombos  representavam uma  resistência  ao  sistema  escravista  e
também um forma coletiva de manutenção da cultura africana aqui no Brasil. Devemos
sempre lembrar que esse projeto não tem como objetivo trabalhar somente em datas
específicas como, dia 13 de Abril ou 20 de Novembro, mas que ele deve ser trabalhado
durante todo o ano letivo, pois somente assim iremos vencer o racismo e discriminação
racial no Brasil a partir de um novo posicionamento das novas gerações. 

 

Objetivos:

Mostrar a importância do respeito à dignidade e aos direitos de toda criança , 
consideradas nas suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, 
religiosas.  

 Contribuir para a formação de cidadãos sem preconceitos em relação à 
diversidade étnico-racial; 

 Estimular a convivência de crianças de diferentes etnias nas brincadeiras e dentro
e fora da sala de aula;  

 Incentivar o comportamento respeitoso e sem preconceito em relação à 
diversidade étnico-racial; 

 Conhecer as 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 mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma; 
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 Entender a diferença de etnia como, cor da pele, tipo de cabelo, características 
físicas e suas origens; 

 

Estratégias:

 Pesquisa em jornais e revistas das palavras do mesmo contexto; 

 Construção de acrósticos; 

 Observação do mapa mundi para localização do Brasil, África, Portugal e demais 
países do mesmo contexto; 

 Roda de conserva enfocando a diferença entre o dia 13 de maio e o dia 20 de 
novembro; 

 Tentativa de escrita de palavras; 

 Registro de numerais comparando quantidades; 

 Rodas de conversa enfocando a irmandade dos homens, que todos somos 
iguais, Aproveite para falar sobre os tons de pele e das características físicas e 
da diversidade cultural; 

 Contagem de número de letras das palavras; 

 Pesquisa de gravuras ou fotos que demonstrem atos fraternos entre brancos e 
negros;

 Exploração de sons afros: tambor, atabaque, berimbau e demais instrumentos;

 Ilustração de Histórias (através de pintura com guache e outros); 

 Confecção de fantoches com perfil afrodescendente; 

 Construção de retrato étnico da turma: produção de mural com fotos ou 
desenhos e frases que traduzem as características étnicas e culturais das 
crianças; 

 Literatura infantil: 

 

AUTORES OBRA Heloísa Pires Histórias da Preta. São Paulo: Cia. das Letrinhas, 
1998/2000. LIMA, Heloísa A Semente que veio da África, editora Salamandra 
MACHADO, Ana Maria Ana Maria. Menina Bonita do Laço de Fita. São Paulo: 
Melhoramentos. OLIVEIRA, Alaíde Lisboa de A bonequinha preta. Belo Horizonte: LÊ, 
1982. OTERO, Regina; RENNÓ Ninguém é igual a ninguém: o lúdico no conhecimento 
do ser.  PEREIRA, Edimilson de Almeida Os reizinhos do Congo.São Paulo: Paulinas, 
2004. RAMOS, Rossana Na minha escola, todo mundo é igual.São Paulo: Cortez, 2004. 
ROSA, Sônia.  O menino Nito. Rio de Janeiro: Pallas, 2002. 
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SANTOS, Joel Rufino.  Dudu Calunga. São Paulo: Ática, 1996. Milo Freeman, 32 págs, 
Ática. Princesa Arabela: mimada que só ela! Gercilga de Almeida Bruna e a galinha d
´Angola! SANTOS, Joel Rufino Gosto de África. Histórias de lá e daqui. São Paulo: 
Global, 2001 UNICEF Crianças como você: uma emocionante celebração da infância. 
São Paulo: Ática, 2004. ZIRALDO O Menino Marrom. São Paulo: Melhoramentos, 1986. 
COSTA, Madu Meninas negras. Editora Mazza.  . Koumba e o tambor diambê. Editora 
Mazza. RODRIGUES, Martha.   Que cor é a minha cor? Editora Mazza. 

                          

 BARBOSA, Rogério Andrade.   Contos africanos - para crianças brasileiras. Ed. 
Paulinas. ROCHA, Ruth.  O Amigo do Rei, Editora Ática. BRAZ, Julio Emílio.  Felicidade 
não tem cor. DIOUF, Sylviane.  As tranças de Bintou.  Wlamyra R. Albuquerque O que 
Há de África em Nós.  Mirandinha: a menina que queria pegar uma estrela 

 

 Eixos de trabalho: EIXO DESCRIÇÃO Identidade e autonomia Reconhecimento 
progressivo de segmentos e elementos do próprio corpo por meio da exploração, das 
brincadeiras, do uso do espelho e da interação com os outros. Linguagem corporal 
Reconhecimento progressivo do próprio corpo em brincadeiras, no uso do espelho e na 
interação com os outros. Interações com a Natureza e a Sociedade Conhecimento, 
reconhecimento e valorização da história, das formas de expressão e do patrimônio 
cultural local e de outros grupos sociais. Linguagem oral e Escrita Uso da linguagem oral
para conversar, comunicar-se, relatar suas vivências e expressar desejos, vontades, 
necessidades e sentimentos, nas diversas situações de interação presentes no 
cotidiano. Matemática Utilização da contagem oral, de noções de quantidade, de tempo 
e de espaço em jogos, brincadeiras e músicas junto com o professor e nos diversos 
contextos nos quais as crianças reconheçam essa utilização como necessária no dia a 
dia. Linguagem artística Leitura e produção – coletiva ou individual- de cenas do 
cotidiano, releituras de obras ou narrativas de histórias. Linguagem artística Exploração 
e reconhecimento de textura, de volume, ponto e linha e cores; Observação e 
reconhecimento diversas imagens/cenas/ obras literárias; Cuidado consigo e com o 
outro Reconhecer que bons hábitos alimentares, de higiene e prática de lazer 
contribuem para ausência de doenças e promovem o bem-estar físico e mental. 
Dimensão Religiosa Tratar de valores humanos tais como respeito, convivência, 
responsabilidade, autoestima e solidariedade; 

                         

 Linguagem Digital Utilizar máquinas fotográficas, tablets, câmeras digitais e ou 
aparelhos celulares para capturar vídeos diversos; Utilizar o editor de imagem para criar 
desenhos e fazer pinturas coloridas. 
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Avaliação: A avaliação do projeto deverá ser realizada durante todo o processo e 
realização das atividades e com as construções de cada criança de acordo com a faixa 
etária, suas percepções e seu desenvolvimento. 

 Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua 
origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam 
aprender; e, se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a 
amar.” 

 

                                                                                                    Nelson 
Mandela 

AFMA – AÇÂO  SOCIAL COMUNITÁRIA

PROJETO: GRAFISMO  

( Período Anual ) 

Justificativa:                 

Muitas vezes a expressão feita pela criança através do desenho é interpretada como 
meros rabiscos sem a compreensão de seu real valor e função. É através da evolução 
do grafismo que podemos acompanhar as mudanças e aprimoramentos dos desenhos 
da criança.      O desenho é uma forma de expressão, de comunicar ideias, 
pensamentos, sentimentos. “O desenho como linguagem para a arte, para a ciência e 
para a técnica, é um instrumento de conhecimento, possuindo grande capacidade de 
abrangência como meio de comunicação e de expressão” (Derdyk, 1994, p.20).      O 
desenho não é, portanto, simplesmente cópia, reprodução. É também uma forma de 
revelar o conhecimento que a pessoa tem de mundo, dos objetos, lugares, pessoas, 
“...são tentativas de aproximação com o mundo. Desenhar é conhecer, é apropriar-se” 
(ibidem, p.24).     Constituem o grafismo as seguintes fases: 

                        

     - Fase das Garatujas:  Essa fase pode se frequentemente  reconhecida em desenhos
de  crianças com idade entre 2 ou mais. O desenho  “não tem compromisso com 
representação                  de qualquer espécie”           
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Garatujas desordenadas: a criança “desenha pelo prazer do gesto, pelo prazer de 
produzir 

Garatujas nomeadas: neste momento, a criança passa a nomear suas garatujas. O 
adulto não deve interferir neste processo. 

 

 

Fase Pré-Esquemática ou do Simbolismo: Essa fase ocorre com maior freqüência entre 
crianças com idade entre 4 a 7 anos. A criança conquista novas formas, estas se tornam
fechadas 

Objetivo geral: 

 

Analisar e acompanhar a evolução do desenvolvimento da criança e as possíveis 
interações entre os processos de desenho e escrita. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Desenvolver a motricidade fina;  Trabalhar a atenção, a autoconfiança e  Conscientizar os alunos que todos somos diferente e  Conscientizar os alunos que todos somos diferente e
criatividade;  Trabalhar o equilíbrio e concentração através de atividades físicas;  Conscientizar os alunos que todos somos diferente e

 

Estratégicas: 

 

Baseado nesses exemplos, a criança irá realizar um desenho mensal  (total de 12 
folhas)  a partir de datas comemorativas, historinhas, músicas, poesias e outros para 
formar a SANFONA DO GRAFISMO que será entregue na reunião de pais ao final do 
ano. Lembre-se de acompanhar a evolução dos seus alunos, e evite realizar atividade 
de forma aleatória. 

 

Avaliação: acompanhar a evolução do aluno em todos os grafismos.
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                                   AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA

                     

PROJETO: GENTILEZA GERA GENTILEZA!

( Anual ) 

Justificativa:        

Vivemos em uma época onde as pessoas estão esquecendo-se de praticar gestos de 
gentileza como: saber ouvir, esperar a vez de falar, respeitar o próximo, ser solidário e 
agradecer.  Palavras simples estão sendo esquecidas como: bom dia! boa tarde! 
obrigado! agradecido! por favor! Desculpe, e precisam ser resgatadas e cultivadas em 
casa e na escola, a fim de criar relacionamentos e um ambiente saudável. No espaço 
escolar percebemos a indisciplina, a violência, falta de respeito e amor ao próximo. A 
transmissão de valores morais, que outrora era delegada às famílias, hoje precisam ser 
retomadas no âmbito escolar, como prática constante, abordando afetividade, 
solidariedade, regras morais e de convivência.             O Projeto Gentileza gera 
Gentileza vêm então resgatar em nossa comunidade escolar gestos simples, valores 
esquecidos, atitudes diárias que façam refletir e transformem comportamentos. As boas 
maneiras constituem a base do relacionamento em todos os aspectos de nossa vida. 
Seguir regras básicas da boa convivência significa respeitar os outros e exigir respeito 
por si mesmo. As boas maneiras no ambiente escolar são baseadas na demonstração 
do interesse e da consideração pelas pessoas. 

Objetivos: 

 

 Melhorar o comportamento dos alunos em sala e em sociedade, através da 
reflexão sobre a importância dos bons hábitos.  

 Leitura de livros que falem sobre a amizade, respeito ao próximo e demais 
hábitos que geram gentileza;                      

 Promover um “Correio da Amizade” com a participação da família; 

  Adquirir hábitos e regras de boa convivência, utilizar palavras mágicas no dia-a-
dia, tornando assim um ambiente de convívio agradável em todos os termos, 
respeitando a todos;

  Desenvolver competências sociais;
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  Mostrar como serem amigos;

  Exercitar a identificação, sensibilidade e fala pública sobre diferentes 
sentimentos;

 Destacar como lidar com as quatro emoções básicas: medo, alegria, tristeza e ira;

 Ajudar a expressarem sentimentos que lhes desagradam; 

 Incentivar o respeito aos colegas; 

 Incentivar o uso das palavras mágicas (obrigado, por favor, com licença e 
desculpas);  

 Desenvolver a capacidade concentração; 

 Incentivar trabalho em grupo (cooperação); 

 Incentivar o gosto pela leitura;

  Incentivar o interesse pela música; 

 Desenvolver a atenção visual;  

 Identificar as palavras mágicas em diferentes situações; 

 Adquirir bons hábitos durante as refeições; 

 Estimular a hora de guardar os brinquedos; 

 Sentar corretamente na cadeira e no tapete; 

 Entrar e sair da sala em ordem; 

 Compartilhar brinquedos e objetos; 

 Levantar o dedo antes de falar; 

 Ouvir e respeitar as professoras e os colegas; 

 Proporcionar a hora do conto; 

 

Estratégias: 

 Pesquisa em jornais e revistas das palavras do mesmo contexto; 

  Construção de acrósticos; 

 Atividades com músicas;

 Colar as palavras mágicas na sala; 

 Confeccionar os smiles da expressão: medo, alegria, raiva, tristeza; 
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 Promover um “Correio da Amizade”.           

 Gincana da Solidariedade. 

 Conversas e diálogos ;

 Hora do conto;

 Confecção de cartazes; 

 Desenho, pintura e colagem;

  Leitura de imagens; 

 Atividades ao ar livre e na sala; 

 Rodinha da novidade; 

 Jogos diversos;

 Tentativa de escrita de palavras; 

 Rodas de conversa enfocando a irmandade dos homens, que todos somos 
iguais, Aproveite para falar sobre os tons de pele e das características físicas e 
da diversidade cultural; 

 Contagem de número de letras das palavras; 

 Ilustração de Histórias (através de pintura com guache e outros); 

 

 Eixos de trabalho: EIXO DESCRIÇÃO Linguagem corporal Reconhecimento progressivo
do próprio corpo em brincadeiras, no uso do espelho e na interação com os outros. 
Interações com a Natureza e a Sociedade Vivência de atitudes de colaboração, 
solidariedade e respeito, identificando aos poucos semelhanças, diferenças e 
diversidade em seus grupos. Linguagem oral e Escrita Uso da linguagem oral para 
conversar, comunicar-se, relatar suas vivências e expressar desejos, vontades, 
necessidades e sentimentos, nas diversas situações de interação presentes no 
cotidiano. Matemática Utilização da contagem oral, de noções de quantidade, de tempo 
e de espaço em jogos, brincadeiras e músicas junto com o professor e nos diversos 
contextos nos quais as crianças reconheçam essa utilização como necessária no dia a 
dia. Linguagem artística Leitura e produção – coletiva ou individual- de cenas do 
cotidiano, releituras de obras ou narrativas de histórias. Linguagem artística Exploração 
e reconhecimento de textura, de volume, ponto e linha e cores; Observação e 
reconhecimento diversas imagens/cenas/ obras literárias;                      

 Cuidado consigo e com o outro 

Construção de vínculos positivos, vivenciando situações que envolvam afeto, atenção e 
limites, sentindo-se valorizado e interagindo com o grupo. Dimensão Religiosa Tratar de 
valores humanos tais como respeito, convivência, responsabilidade, autoestima e 
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solidariedade; Linguagem Digital Utilizar máquinas fotográficas, tablets, computador, 
câmeras digitais e ou aparelhos celulares para capturar vídeos diversos; Utilizar o editor 
de imagem para criar desenhos e fazer pinturas coloridas. 

 

Avaliação:    A avaliação se dará de forma contínua e permanente, sendo realizada 
diariamente através de observações individuais, acompanhando sua participação, 
criatividade, autonomia, desenvolvimento social e cognitivo.   

 

Seja gentil! Ofereça o lugar, ofereça o braço, ceda o espaço, envolva-se no abraço, seja 
a mudança que tanto espera ver, para que todos possam crer. 

 

Paulo Roberto Gaefke 

          AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA

                  Projeto: Mala da leitura

 

Justificativa: 

Desenvolver o interesse e o hábito pela leitura é um processo constante, que começa 
muito cedo, em casa, aperfeiçoa-se na escola e continua pela vida inteira.  As histórias 
infantis, os contos e as fábulas são instrumentos espetaculares para sensibilizarão das 
crianças com o propósito de abordagem sobre um tema para conseguir mudanças de 
atitudes comportamentais. Este projeto será desenvolvido com a ajuda da família, pois o
livro, a mala e a ficha a ser preenchida será levada por um aluno na sexta-feira e 
devolvida na segunda-feira  

Objetivo Geral: 

O objetivo e estimular o gosto pela leitura e também despertar o prazer de compartilhar 
com os colegas, amigos se família a vivência  da leitura, através de conto de fadas e 
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fábulas, explorando a literatura infantil moderna e com leituras, contação de histórias e 
dramatização. 

Objetivos Específicos: 

 Aproximar o aluno de literaturas diversas e do convívio com a família; 

 Proporcionar o prazer de ler e vivenciar a literatura infantil; 

 Desenvolver do aluno a prática de escutar atentamente as histórias contadas;

  Fazer com que o alunos observe e manuseie os livros sem danificá-los; 

 Fazer com que construam o hábito de ouvir e sentir prazeres nas situações que 
envolvem a leitura de histórias; 

 Desenvolver nos alunos valores e atitudes como a obediência, o respeito, o amor,
a honestidade, a solidariedade, a bondade, perdão e entre outros a partir das 
histórias da literatura infantil;

 Contar histórias enfatizando os sons existentes. 

Estratégias 

 Ilustrações de histórias; 

 Dramatização de histórias; 

 Criação de uma história envolvendo os personagens clássicos da literatura 
infantil;

 Cantar e coreografar músicas infantis; 

 Encenação de histórias infantis com uso de fantoches; 

 Produção de cartazes e murais a partir das história contada; 

 Exibição de filmes (histórias); 

 Apreciação musical; 

 Realizar semanalmente o rodízio com um livro para que alguma criança leve casa
um livro, e realize com a família a leitura e a atividade em folha; 

Avaliação 

Será durante todo o processo, a partir da observação diretas das atitudes, participação e
desempenho do aluno leitor no seu cotidiano durante toda a atividade proposta em sala 
de aula.
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AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA

                        PROJETO: MALA DA LEITURA Orientações para a utilização : 

 

1. Dentro desta mala contém um livro e uma ficha de leitura que deve ser preenchida; 2. 
Este projeto visa desenvolver a linguagem oral, aproximar a família do processo de 

desenvolvimento do aluno e adquirir habilidades do cuidado, zelo e responsabilidade;  

3. Não a estrague. Seja cuidadoso (a) com ela; 

4. O livro deve ser lido por um adulto junto com a criança; 

5. A mala deve ser devolvido com o livro e a ficha, na segunda feira; 

6.  Pedimos muito zelo e cuidado com esses materiais; 

7. Não perca o material contido nesta pasta, pois deverá ser devolvido para que outro 
aluno 

(a) possa utilizá-lo. Se perder o livro outro deverá ser reposto no lugar, portanto desde já

trabalhe com responsabilidade! 

8. Este projeto de leitura é única e exclusivamente para o crescimento do (a) aluno (a); 

9. Ensine seu filho a cuidar dele. Lembramos que não é apenas uma brincadeira, mas 
um 

trabalho pedagógico.    

:
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LITERATURA INFANTIL

FICHA DE PARTICIPAÇÃO ALUNO / FAMÍLIA

 

Aluno: ________________________________Turma:_______ data:____/_____/____ 
Título do livro: _________________________________________________________ 

 

Faça um lindo desenho sobre a historinha contada. 

 

Agora é com o papai / mamãe e ou responsável: 

Registre sobre o que achou do livro e como seu filho reagiu depois da história. 
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 AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA                           

 

 

                      PROJETO: ARTE NA PONTA DO DEDOS (Período: Anual) 

 

 

Justificativa:      

Fazer arte com impressões digitais é uma excelente atividade para promover momentos 
de prazer em meio à atividade pedagógica e a brincadeira, estimular a criatividade da 
criança e auxiliar em seu desenvolvimento motor. Nessas atividades, as crianças 
manuseiam diferentes materiais expressivos e texturas. Com a pintura com os dedos, os
bebês podem dar seus primeiros passos no mundo da arte. Além disso, isso os ajudará 
a evitar que eles chupem os dedos e coloque tudo o que encontrem na boca. Pintar com
os dedos fará com que a criança se divirta e potencializará sua sensibilidade táctil, sua 
fantasia e desenvolverá sua coordenação, assim como a sua capacidade criativa.      Na 
escola, o mais importante no ensino da arte é colocar o aluno em contato com diferentes
maneiras de expressar suas ideias para que amplie suas capacidades comunicativas e 
descubra suas próprias formas de utilizar os recursos existentes. Período de  

 

Objetivos:  

 

 Despertar sua expressão artística, sua criatividade e imaginação;

  Elevar sua autoestima;  

  Estimula a coordenação motora e a psicomotricidade fina de mãos e dedos; 

 Motivar o seu entendimento espacial; 

 Aumentar suas sensações tácteis e facilitar o conhecimento de diferentes cores e 
texturas; 

 Desenvolver a curiosidade, a relação com as formas e o desenho, acuidade 
visual e o gosto artístico; 

 Utilizar-se das impressões digitais para expressar-se artisticamente e 
criativamente, relendo histórias, músicas ou temas propostos; 
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Eixos de trabalho: 

EIXO DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO Movimento Reconhecimento progressivo de 
segmentos e elementos do próprio corpo por meio da exploração, das brincadeiras, do 
uso do espelho e da interação com os outros. Movimento Expressão de sensações e 
ritmos corporais por meio de gestos, posturas e da linguagem oral. Artes Visuais 
Exploração e reconhecimento de diferentes movimentos gestuais, visando a produção 
de marcas gráficas. Linguagem oral e Escrita Uso da linguagem oral para conversar, 
comunicar-se, relatar suas vivências e expressar desejos, vontades, necessidades e 
sentimentos, nas diversas situações de interação presentes no cotidiano. Matemática 
Utilização da contagem oral, de noções de quantidade, de tempo e de espaço em jogos, 
brincadeiras e músicas junto com o professor e nos diversos contextos nos quais as 
crianças reconheçam essa utilização como necessária 

 

Estratégias: 

 Confecção de animais, flores, objetos e outros com as digitais após cantar, contar
história, pode ser utilizada como uma atividade de relaxamento ou reforçar algum 
conteúdo; 

 Desenhos, dobraduras e colagens, mas sempre utilizando as digitais;  

 O projeto será realizado no caderno de desenho durante todo o ano de forma 

interdisciplinar a outros projetos; 

  Avaliação: 

Os alunos poderão ser avaliados em todos os momentos das aulas, pois é importante 
que prestem atenção em todas as atividades propostas, pois cada uma delas busca 
trabalhar uma competência diferente. A interpretação de texto, (a história) poderá ser 
avaliada por meio da atividade prática de Artes.  

AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA                           

 PROJETO: GRANDES PERSONALIDADES (Período: Anual) 

 

Justificativa:    
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O projeto " Personalidades" é uma viagem ao mundo mágico dos grandes pintores, 
personagens da história do Brasil e do mundo assim como do mundo da música. Ao 
longo do ano, nossos alunos irão estudar a vida e a obra de Claude Monet, Aldemir 
Martins, Cândido Portinari,  Oscar Niemayer, Juan Niro, as poesias de Cecília Meireles, 
Isopo e suas fábulas, como, A tartaruga e a lebre, O leão, o urso e a raposa, A raposa e 
as uvas, A cigarra e a formiga, O vento norte e o sol, O lobo e o cordeiro, O menino que 
gritava lobo e A mulher que possuía uma galinha. Entre outras grandes personalidades 
iremos apresentar as nossas crianças, Aleijadinho, Picasso, Tom Jobim, Athos Bulcão e 
outros, conhecer as personalidades que participaram da história, é a melhor maneira de 
trabalhar a criatividade do aluno.  Nosso principal objetivo com esse projeto é trazer aos 
alunos o conhecimento sobre o percurso feito por cada uma dessas pessoas que 
contribuíram para  uma sociedade melhor,  e o que fez com que elas se tornassem 
importantes para a história, e levar esse conhecimento de mundo para a criança visando
aprimorar culturalmente as aulas da Educação Infantil. Diante dessa realidade sentimos 
a necessidade de explorarmos a vida e obra das personalidades em linguagem 
adequada aos alunos da EI. 

 

Objetivos:  

 Conhecer a vida e obra das personalidades trabalhadas de acordo com cada 
mês; 

 Desenvolver o fazer artístico; 

 Conhecer algumas técnicas de pintura para a produção dos próprios quadros; 

 Compreender como foram feitas essas obras de arte; 

 Saber selecionar cores de tinta e materiais que serão utilizados.

 Apreciar músicas, textos, filmes e desenhos;

 Conhecer e interpretar os bons conceitos apresentados pelos personagens; 

 Desenvolver o gosto pela arte, música e história do Brasil e do mundo; 

 Incentivar o ato de reinventar a história; 

 Ensinar a manusear livros, obras de arte e ouvir músicas que marcaram época; 

 Despertar o interesse pela vida, obra e profissão desses artistas; 

 Fazer desenhos livres, e confeccionar pinturas; 

 Estimular os alunos no desenvolvimento de habilidades gerando respeito à 
liberdade de expressão e criação;
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 Desenvolver nos alunos a capacidade de compreender a arte e ainda, serem 
capazes de identificar aspectos sócios culturais retratados e a possibilidade de 
desenvolverem habilidades através da reprodução da pintura ou da música; 

 Procurar desenvolver nos alunos a conscientização de suas capacidades e 
limitações;  Construir uma relação de autoconfiança com a produção artística 
pessoal, respeitando a própria produção e a dos colegas, sabendo receber e 
elaborar críticas; 

 Experimentar a expressão de emoção, sentimentos e ideias pessoais por meio 
das artes plásticas; Estratégias / Eixos de trabalho: 

 Releitura das obras artísticas em tela pequena; 

 Produção artística de escultura com areia, argila e outros; 

  Produção artística de colagem, pintura, cartaz, invenções, experiências, vídeos; 

 Ao final do projeto, será realizado uma Vernissage com as atividades dos alunos; 

     

EIXO DESCRIÇÃO  Linguagem corporal Adequação de gestos, movimentos e ritmos 
corporais a suas necessidades, intenções e ambientes, desenvolvendo a independência.
Interações com a Natureza e a Sociedade Conhecimento, reconhecimento e valorização
da história, das formas de expressão e do patrimônio cultural local e de outros grupos 
sociais. Linguagem oral e Escrita Uso da linguagem oral para conversar, comunicar-se, 
relatar suas vivências e expressar desejos, vontades, necessidades e sentimentos, nas 
diversas situações de interação presentes no cotidiano. Matemática Utilização da 
contagem oral, de noções de quantidade, de tempo e de espaço em jogos, brincadeiras 
e músicas junto com o professor e nos diversos contextos nos quais as crianças 
reconheçam essa utilização como necessária no dia a dia. Linguagem artística 
Participação em atividades com músicas usadas como fundo para a formação do 
repertório de memória e estimulação ao trabalho corporal livre; Apreciação de obras 
musicais de diversos gêneros, estilos, épocas e culturas, da produção musical brasileira 
e de outros povos e países, enfatizando também os ritmos africanos e indígenas; 
Linguagem artística Exploração e reconhecimento de textura, de volume, ponto e linha e
cores; Observação e reconhecimento diversas imagens/cenas/ obras (fotografias, 
pinturas, objetos, esculturas, cenas cotidianas por meio de fotos, gravuras e obras de 
artistas). Cuidado consigo e com o outro Reconhecimento das diferentes sensações 
proporcionadas pelos órgãos dos sentidos a fim de favorecer o desenvolvimento da 
memória visual, auditiva, tátil, gustativa e olfativa em suas ações. Dimensão Religiosa 
Tratar de valores humanos tais como respeito, convivência, responsabilidade, 
autoestima e solidariedade; Linguagem Digital Utilizar máquinas fotográficas, tablets, 
câmeras digitais e ou aparelhos celulares para capturar vídeos diversos; Utilizar o editor 
de imagem para criar desenhos e fazer pinturas coloridas. 
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Avaliação: A avaliação do projeto deverá ser realizada durante todo o processo e 
realização das atividades e com as construções de cada criança de acordo com a faixa 
etária, suas percepções artísticas e seu desenvolvimento.  

                     

  Projeto construção da Identidade

         Justificativa: O desenvolvimento da construção da identidade é socialmente 
construído e aprendido desde o nascimento, com base em relações sociais e culturais 
que se estabelecem, e a escola tem um papel de fundamental importância na 
construção da identidade de cada criança, principalmente na Educação Infantil, onde os 
indivíduos estão mais disponíveis à aprendizagem.  A criança da Educação Infantil é 
muito suscetível a desenvolver o hábito de cuidar de si mesmo, valorizar seu corpo, sua 
saúde, sua vida, seu meio social e ambiental e estabelecer uma relação com a 
sociedade através da atuação do educador.  Devemos então, possibilitar que essa 
criança construa a sua identidade e autonomia, por meio das brincadeiras, das 
interações socioculturais e da vivência de diferentes situações e desenvolver a 
independência, a autoconfiança e a autoestima participando das atividades propostas e 
da organização da rotina diária. 

 

Objetivos: Criar situações que favorecerão a construção da identidade das crianças, 
como parte do mundo, bem como perceber e respeitar as diferenças entre si mesmo e 
os colegas; 

 

Objetivos Específicos: 

 Incentivar o autoconhecimento   e estabelecer a construção da identidade como 
processo constante e mutável; 

 Reconhecer as noções de higiene e a importância e necessidade de se ter uma 
boa higiene corporal, bucal e mental; 

 Compreender o crescimento humano (infância, adolescência e idade adulta) e as 
mudanças do corpo, o conceito de idade (juventude e velhice); 
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 Desenvolver plena consciência de suas histórias, origens e cultura; 

 Aumentar o vocabulário e as formas de se compreender a realidade (óticas); 

 

PROJETO: A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

 

                                                  (1º Bimestre) 

 

     

AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA 

                     

 Trabalhar a linguagem oral e escrita; 

 Desenvolver raciocínio lógico;

  Desenvolver disciplina (noção de ordem, respeito, momento de falar e ouvir, vez 
etc.);

 Incentivar o respeito mútuo para com o outro, respeitando as diferenças de 
grupo, fenótipo, religião, etnia, gostos, opiniões e diferenças de gênero (visando 
a construção de um futuro cidadão crítico e humanizado). 

  Conhecer e nomear as partes do corpo e órgãos do sentido;  

  Ampliar o vocabulário; Ler e interpretar imagens;  

 Estabelecer relações de família e moradia;  

 

Estratégias / Eixos de trabalho: EIXO DESCRIÇÃO Cuidado consigo e com o outro 
Reconhecimento progressivo de segmentos e elementos do próprio corpo por meio da 
exploração, das brincadeiras, do uso do espelho e da interação com os outros. 
Linguagem corporal Adequação de gestos, movimentos e ritmos corporais a suas 
necessidades, intenções e ambientes, desenvolvendo a independência. Interações com 
a Natureza e a Sociedade Conhecimento, reconhecimento e valorização da história, das 
formas de expressão e do patrimônio cultural local e de outros grupos sociais. 
Linguagem oral e Escrita Uso da linguagem oral para conversar, comunicar-se, relatar 
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suas vivências e expressar desejos, vontades, necessidades e sentimentos, nas 
diversas situações de interação presentes no cotidiano. Matemática Utilização da 
contagem oral, de noções de quantidade, de tempo e de espaço em jogos, brincadeiras 
e músicas junto com o professor e nos diversos contextos nos quais as crianças 
reconheçam essa utilização como necessária no dia a dia. Linguagem artística Leitura e 
produção – coletiva ou individual- de cenas do cotidiano, releituras de obras ou 
narrativas de histórias. Linguagem artística Exploração e reconhecimento de textura, de 
volume, ponto e linha e cores; Observação e reconhecimento diversas imagens/cenas/ 
obras literárias;                      

 Cuidado consigo e com o outro 

Utilização de diferentes linguagens no faz de conta, de modo a enriquecer sua 
identidade. 

Dimensão Religiosa 

Tratar de valores humanos tais como respeito, convivência, responsabilidade, 
autoestima e solidariedade; Linguagem Digital Utilizar máquinas fotográficas, tablets, 
câmeras digitais e ou aparelhos celulares para capturar vídeos diversos; Utilizar o editor 
de imagem para criar desenhos e fazer pinturas coloridas. 

 Ilustrações de histórias; 

  Produzir textos;  

 Confeccionar álbum “Eu sou assim”; 

 Trabalhar receitas de culinária e outros; 

 Exibição de filmes (histórias); 

 Apreciação musical;

  Confeccionar bonecos junto com os alunos; Registrar experiências vividas pelo 
grupo;

 Desenho livre da Família; 

 Enfeitar o nome usando sua criatividade; • Trabalhar a percepção do corpo a 
partir de observações sistemáticas, no espelho, do rosto, dos cabelos, das partes 
do corpo, da altura, etc.

  Estabelecer observações em duplas acerca das diferenças e semelhanças entre 
os demais colegas, buscando construir o conceito do eu e do outro;

  Fazer um desenho de corpo inteiro, incentivando a criança a reproduzir a sua 
auto-imagem; para isso, disponibilizar a ela diversos materiais como: tinta, 
pincéis, papel colorido, etc.
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  Vamos fazer um autorretrato bem divertido, fora do comum! Cada amigo vai 
desenhar apenas o seu rosto e o cabelo será feito pintura com canudinho ou 
caricatura;

  O que tem dentro do meu corpo? Usando sucatas variadas vamos fazer o corpo 
por dentro e dar nomes as partes;

  Nosso coração é um órgão importantíssimo, vital para nosso corpo! 
Conversaremos sobre as emoções que dizemos sentir no coração; 

 Porque temos ossos? O que aconteceria se não tivéssemos ossos dentro do 
nosso corpo?  

 Toda criança quando nasce, tem direito à Certidão de Nascimento, mas nós 
vamos fazer uma identidade, com nome e foto! 

 Árvore genealógica - pode ser dado como LIÇÃO DE CASA  - A criança e a 
família vão juntos construir a árvore genealógica da família, colocando nomes ou 
desenhos (com fotos também fica bem interessante!!)  Minha casa - Primeiro  Conscientizar os alunos que todos somos diferente e
vamos ler o livro: Cada um mora onde pode – Ziraldo;

 Como posso cuidar do meu corpo? A alimentação deve ser balanceada, nutritiva 
e em hora certa! 

 Reconhecer as noções de higiene e a importância e necessidade de se ter uma 
boa higiene corporal, bucal e mental vamos conversar na roda de conversa sobre 
o tema e depois vamos separar alimentos que fazer bem  para nossos dentes e 
os que não fazem ; 

 

Avaliação: 

A avaliação do projeto deverá ser realizada durante todo o processo e realização das 
atividades e com as construções de cada criança de acordo com a faixa etária, suas 
percepções e seu desenvolvimento. 

A aprendizagem não tem fim, desde quando nascemos até morremos estamos
aprendendo! Nunca é tarde para aprendemos! Paulo Freire

PROJETO: LITERATURA INFANTIL
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(Período: Anual) 

 

Justificativa:    

 

Desenvolver o interesse e o hábito pela leitura é um processo constante, que começa 
muito cedo e aperfeiçoa-se na escola e continua pela vida inteira.  As histórias infantis, 
os contos e as fábulas são instrumentos espetaculares para sensibilizarão das crianças 
com o propósito de abordagem sobre um tema para conseguir mudanças de atitudes 
comportamentais. Através da leitura, a criança se apropria de culturas e saberes 
historicamente acumulados pelo homem, adquirindo informações que o ajudarão na 
construção de seu conhecimento. A literatura é um dos caminhos mais viáveis para 
desenvolver e estimular a formação de ideias. Para isso será de suma importância, a 
troca de informações e a organização do espaço, dando a todos a oportunidade de 
observar e serem observados, falar e ouvir, criticar e sugerir, pensar para fazer, 
compreender e ser compreendido.  Neste projeto iremos trabalhar a imaginação dos 
alunos com autores espetaculares como, Cecília Meireles, Ana Maria Machado,  Eva 
Furnari, Mary e Eliardo França, Maurício de Souza, Ruth Rocha, Ziraldo, Monteiro 
Lobato, Hans Christian Andersen, Irmãos Grimm e outros. 

 

Objetivos:  

 Estimular o gosto pela leitura e também despertar o prazer de compartilhar com 
os colegas, numa posterior atividade de roda, o momento gostoso que vivenciou 
durante a leitura,; 

  Aproximar o aluno de literaturas diversas; 

  Provocar a curiosidade, o gosto e o hábito pela leitura; 

 Confrontar realidade e fantasia ;

 Desenvolver o senso crítico e a criatividade e oferecer um espaço lúdico com 
atividades lúdicas, promovendo a oportunidade de aprender brincando; 

 Desenvolver do aluno a prática de escutar atentamente as histórias contadas; 

 Fazer com que o alunos observe e manuseie os livros sem danificá-los; 

  Desenvolver nos alunos valores e atitudes como a obediência, o respeito, o 
amor, a honestidade, a solidariedade, a bondade, perdão e entre outros a partir 
das histórias da literatura infantil;  

 Contar histórias enfatizando os sons existentes. 
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Estratégias / Eixos de trabalho: 

 

EIXO DESCRIÇÃO  Linguagem corporal Adequação de gestos, movimentos e ritmos 
corporais a suas necessidades, intenções e ambientes, desenvolvendo a independência.
Interações com a Natureza e a Sociedade Conhecimento, reconhecimento e valorização
da história, das formas de expressão e do patrimônio cultural local e de outros grupos 
sociais. Linguagem oral e Escrita Uso da linguagem oral para conversar, comunicar-se, 
relatar suas vivências e expressar desejos, vontades, necessidades e sentimentos, nas 
diversas situações de interação presentes no cotidiano. Matemática Utilização da 
contagem oral, de noções de quantidade, de tempo e de espaço em jogos, brincadeiras 
e músicas junto com o professor e nos diversos contextos nos quais as crianças 
reconheçam essa utilização como necessária no dia a dia. Linguagem artística 
Participação em atividades com músicas usadas como fundo para a formação do 
repertório de memória e estimulação ao trabalho corporal livre; Apreciação de obras 
musicais e artísticas de diversos gêneros, estilos, épocas e culturas, da produção 
musical brasileira e de outros povos e países, enfatizando também os ritmos africanos e 
indígenas; Linguagem artística Exploração e reconhecimento de textura, de volume, 
ponto e linha e cores; Observação e reconhecimento diversas imagens/cenas/ obras 
(fotografias, pinturas, objetos, esculturas, cenas cotidianas por meio de fotos, gravuras e
obras de artistas). 

 Cuidado consigo e com o outro Reconhecimento das diferentes sensações 
proporcionadas pelos órgãos dos sentidos a fim de favorecer o desenvolvimento da 
memória visual, auditiva, tátil, gustativa e olfativa em suas ações. Dimensão Religiosa 
Tratar de valores humanos tais como respeito, convivência, responsabilidade, 
autoestima e solidariedade; Linguagem Digital Utilizar máquinas fotográficas, tablets, 
câmeras digitais e ou aparelhos celulares para capturar vídeos diversos; Utilizar o editor 
de imagem para criar desenhos e fazer pinturas coloridas.  Ilustrações de histórias;   Conscientizar os alunos que todos somos diferente e  Conscientizar os alunos que todos somos diferente e
Confecção de personagens de histórias;  Realização de atividades envolvendo as  Conscientizar os alunos que todos somos diferente e
áreas do conhecimento – linguagem, matemática, natureza e sociedade, música, artes 
visuais, artes cênicas, recreação;  Confeccionar jogos partindo das histórias  Conscientizar os alunos que todos somos diferente e
trabalhadas como: Jogo da memória Quebra – cabeça Dominó Trabalhar receitas de 
culinária  Desenho orientado seguindo a história trabalhada (ou preferida)   Conscientizar os alunos que todos somos diferente e  Conscientizar os alunos que todos somos diferente e
Confecção do álbum sanfonado (com a participação das crianças) – será escolhida uma 
história para ilustrar – o resumo será feito com a narração das crianças.   Conscientizar os alunos que todos somos diferente e
Dramatização de histórias;  Criação de uma história envolvendo os personagens  Conscientizar os alunos que todos somos diferente e
clássicos da literatura infantil;  Cantar e coreografar músicas infantis;  Encenação de Conscientizar os alunos que todos somos diferente e  Conscientizar os alunos que todos somos diferente e
histórias infantis com uso de fantoches;  Produção de cartazes e murais a partir das  Conscientizar os alunos que todos somos diferente e
história contada em sala de aula;  Exibição de filmes (histórias);  Apreciação  Conscientizar os alunos que todos somos diferente e  Conscientizar os alunos que todos somos diferente e
musical;  Reconto da história;  Levar semanalmente um livro para casa e realizar  Conscientizar os alunos que todos somos diferente e  Conscientizar os alunos que todos somos diferente e
com a família a leitura (PROJETO MALA DA LEITURA) 
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Avaliação: A avaliação do projeto deverá ser realizada durante todo o processo e 
realização das atividades e com as construções de cada criança de acordo com a faixa 
etária, suas percepções artísticas e seu desenvolvimento.  
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Desenhos que os pais fizeram juntamente com as
crianças da escola que queremos:
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Fotos das atividades Realizadas
em Anexo:

( Projeto: Brincar)
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Projeto Circo)
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 (Projeto: Alimentação Saudável)
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(Projeto: Água nossa de cada Dia)
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(Projeto: Páscoa)
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(Formação de Monitoras)

(Projeto: Reciclagem) 

                                      Projeto 
Literário ( Mala Viajante)
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