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“A aranha realiza operações que lembram o tecelão, e as caixas suspensas 

que as abelhas constroem envergonham o trabalho de muitos arquitetos. Mas 

até mesmo o pior dos arquitetos difere de início, da mais hábil das abelhas, 

pelo fato de que, antes de fazer uma caixa de madeira, ele já a construiu 

mentalmente. No final do processo do trabalho ele obtém um resultado que já 

existia em sua mente antes dele começar a construção. O arquiteto não só 

modifica a forma que lhe foi dada pela natureza, dentro das restrições impostas 

por ela, como também realiza um plano que lhe é próprio, definindo os meios e 

o caráter da atividade aos quais ele deve subordinar sua vontade.” 

 (Kall Marx – O capital, 1984). 
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1. APRESENTAÇÃO: 
           O Centro de Educação da Primeira Infância Tamanduá Bandeira 

da mantenedora INSTITUTO PAZ E VIDA apresenta a Proposta Pedagógica 

(PP) baseado na Política Educacional vigente, preconizada pelo Ministério da 

Educação.  

A construção da Proposta Pedagógica (PP) iniciou-se com a comissão 

organizadora que favoreceu planejamento das ações para que o processo 

acontecesse democraticamente, foram feitas Rodas de conversa e estudos 

com todos os segmentos: professores, monitores, nutricionista, auxiliares de 

serviços gerais, auxiliares de cozinha, porteiro, coordenadora pedagógica e a 

equipe gestora, bem como a comunidade escolar. E os meios de coletas de 

dados foram: questionário para a sistematização da Proposta pedagógica. 

A Proposta Pedagógica (PP) é um documento que configura a 

identidade do CEPI Tamanduá Bandeira, ao qual se permite acompanhar o 

educando em seu desenvolvimento integral, considerando suas 

particularidades e ao mesmo tempo oferecendo suporte afetivo, sócio cultural e 

educativo. 

A Proposta Pedagógica visa em meio ao seu trabalho atender a crianças 

de faixa etária de 0 meses a 6 anos incompletos ou a completar de acordo com 

a legislação vigente compreendendo que a criança em seu ser integral e 

constituída de múltiplas aprendizagens, assim adquire saberes oriundos do 

meio em que vive e também os produz. 

Consideramos ainda que, este documento representa uma indicação de 

como desejamos nos projetar em relação ao futuro. Pretendemos que o PP 

seja o impulsor e condutor do bom desempenho da equipe escolar para o 

alcance das metas e objetivos propostos. 

Este documento é a concretização do objetivo geral da Instituição, pois 

representa a busca do possível tendo como base o que temos o que queremos 

e o que buscamos. Cremos que ele contém os fundamentos e os princípios que 

garantirão a identidade que pretendemos consolidar em nossa prática 

pedagógica. 

A partir desta perspectiva, compreendemos que inicia na infância a 

necessidade de acompanhamento, estimulação, observação e orientação deste 

ser, portanto a Proposta Pedagógica (PP) encontra razão para existir, uma vez 
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que, tem em sua essência proposições que possibilitam o desenvolvimento 

integral da criança completando a ação da família e da comunidade, 

contribuindo como veículo de transformação social. 

O CEPI Tamanduá Bandeira é inclusivo, pois baseado em artigo 58 

contidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e na prática, este 

é um desafio e deve ser experimentado passo a passo.  Atualmente fazemos 

atendimento a uma criança diagnosticada com autismo. Nosso objetivo é 

conviver com a diferença e educar cidadãos solidários, inserindo-os em todos 

os meios. 

Tem como finalidade a formação integral do educando, a 

sustentabilidade humana, na busca de uma educação de qualidade. Buscando 

destacar a função principal da instituição e do Currículo em Movimento da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal que são os eixos integradores 

EDUCAR E CUIDAR, BRINCAR E INTERAGIR. Fortalecendo o ideal de uma 

escola justa, comprometida, democrática, inclusiva, fraterna, solidária às 

crianças o sucesso educacional, estimulando seus aspectos: cognitivo, 

emocional, social. 
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2. HISTÓRICO: 
O CEPI Tamanduá Bandeira mantido pelo Instituto Paz e Vida – IPV, 

CNPJ: 05.074.363./000, com vigência de 2017 a 2022 por meio do TERMO DE 

COLABORAÇÃO 05074363000195, localizado QN314 conjunto 8 LT01 tem 

como alicerce um grande sonho que foi projetado para ser uma instituição 

educacional com uma proposta inovadora, pela consciência de sua 

idealizadora e dos demais que a ele se uniram, num trabalho incansável e no 

relacionamento transparente, buscando mudar paradigmas, acreditando que 

um futuro melhor para a humanidade, depende de cada cidadão e que a 

educação é a base de tudo e é cada vez maior a necessidade de despertar, 

nas crianças e jovens, a criatividade, o sentimento de cidadania e a vontade de 

contribuir para atender as necessidades básicas da comunidade em que o 

instituto que esta inserido. 

Para atender as necessidade básicas da comunidade local  o Instituto 

Paz e Vida – IPV percebeu que poderia presta um serviço de qualidade 

amparando as famílias por meios de cuidados e educação sem destinção de 

raça, cor , sexo ou religião. Assim nasceu o  Instituto Paz e Vida – IPV,tem por 

finalidade ser referencial em excelência na Educação Infantil no Distrito 

Federal, propiciando experiências significativas para o desenvolvimento físico, 

psíquico, emocional, cognitivo e social de crianças desse ciclo etário. 

Além disso, tem também como finalidade prevenir situações de violação 

de direitos e promover sua inclusão social, direcionada ao fortalecimento de 

laços familiares e a integração entre a criança e os demais membros das 

famílias e da comunidade.  

Por estes motivos expostos, são necessárias intervenções pedagógicas 

por profissionais qualificados visando à formação da criança, pois esta é um 

sujeito social e histórico e como ser competente interage com e no meio em 

que está inserida, não sendo mera receptora, mas produtora da sua cultura.  

Acreditamos que o objeto de conhecimento para as crianças é toda a 

realidade a sua volta, e a aproximação da mesma efetua-se de maneira 

integrada. Sendo assim, trabalhamos criando condições para que esta 

interação ocorra de forma prazerosa e lúdica, e que o conhecimento seja 

apresentado levando em consideração tanto às características individuais de 

cada criança, quanto às mudanças que ocorrem em cada faixa etária.  
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O trabalho pedagógico do CEPI Tamanduá Bandeira é construído por 

meio de vivências de todos que fazem parte do processo educativo da 

instituição, de modo prazeroso e lúdico, onde as brincadeiras espontâneas, o 

uso de materiais, os jogos, as danças e cantos, as comidas e roupas, as 

múltiplas formas de comunicação, expressão, criação e movimento, o exercício 

de tarefas rotineiras do cotidiano e as experiências dirigidas que exigem o 

conhecimento dos limites e alcances das ações das crianças e dos adultos 

estejam contemplados. 

A Proposta Pedagógica da instituição é um instrumento de grande valia, 

pois, evidencia a importância do trabalho executado, no qual a educação é o 

principal alicerce em que a criança construirá os seus conhecimentos de 

maneira contínua e gradual.  

 

2.1. CONSTITUIÇÃO HISTÓRICA 

CEPI Tamanduá Bandeira situado na QN 314 Conjunto 08 Lote 01 

Samambaia Sul, foi inaugurada dia 26 de maio de 2014, onde estiveram 

presentes o Secretário de Educação, Representantes da Regional de Ensino 

de Samambaia, o Presidente da Instituição, funcionários, alunos e comunidade, 

o nome da Instituição homenageia a fauna do cerrado. O Cepi Tamanduá 

Bandeira no ano de 2014 teve como mantenedora A Sociedade Espírita de 

Amparo ao Menor Casa do Caminho localizada na QNJ 10 Área Especial - 

Taguatinga Norte e como representante responsável a gestora pedagógica 

EdvanI Cosmo lima  No segundo semestre de dois mil e dezessete a unidade 

passou a ser administrado pelo Instituto Paz e vida localizada EQNP 22/26 

Área Especial “G” – Setor P.Sul – Ceilândia/DF na zona urbana, entre o P 3 o 

P4 do Setor P Sul (próxima ao terminal de ônibus do Setor).  A instituição já se 

passou dois gestores e atualmente está na responsabilidade da gestora 

pedagógica Marilim Florencio da silva. 
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                   Inauguração do Cepi Tamanduá Bandeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

Para possibilitar o funcionamento do CEPI, diante do Termo de Parceria, 

a Secretaria disponibilizou o prédio do CEPI Tamanduá Bandeira, com a 

seguinte estrutura física:   

ESPAÇO FÍSICO: 

A) BLOCO ADMNISTRATIVO: 

DESCRIÇAO QUANTIDADE 

 Diretoria 01 

 Secretaria 01 

 Recepção 01 

 Sala de reuniões/ Coordenação Pedagógica 01 

 Almoxarifado 01 

 Corredor de Circulação 01 

 Instalações sanitárias para os funcionários 02 
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B) Área de Recursos Humanos 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

 Salas adequadas para o desenvolvimento das atividades 08 

 Solários 04 

 Pátio coberto/Refeitório 01 

 Anfiteatro 01 

 Área livre gramada 01 

 Sala Cia de telefone 01 

 Sala rack servidor 01 

 Sala multiuso 01 

 Sala da elétrica 01 

 Parquinho 01 

 Estacionamento 01 

 Instalações sanitárias para os educandos 04 

 Instalações sanitárias adequadas (PNE) 02 

 

 

C) Blocos de Serviços 

DESGRIÇÃO QUANTIDADE 

 Cozinha 01 

 Copa 01 

 Lactário 01 

 Depósito de alimentos não perecíveis  01 

 Depósito de alimentos perecíveis 01 

 Depósito para materiais de limpeza 01 

 Lavanderia 01 

 Rouparia 01 

 Área de serviços externa 01 

 Instalações sanitárias / Vestiário para os funcionários  04 

 

2.3. Dados de Identificação da Instituição  

 

Coordenação Regional de Ensino  

Nome Centro de Educação da primeira infância Tamanduá 
Bandeira 

Endereço QN 314 Conj 08 Lote 01 Samambaia Sul 

Telefone 3536-7589 

E-Mail Tamanduaipv@gmail.com 

Estado DF 

CEP 72.308-200 

INEP 53016289 
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Dados da Mantenedora 

Nome Instituto Paz e Vida 

Endereço EQNP 22/26 Área Especial “G” – Setor P.Sul – 
Ceilândia/DF 

Localização Localizada em zona urbana, entre o P 3 o P4 do Setor P 
Sul (próxima ao terminal de ônibus do Setor). 

Telefone 3377-9583 

E-Mail Institutoipv@gmail.com 

CNPJ 05. O74. 363/0001-95 

Fundação 21/05/2002 

Presidente Péricles da cruz Moreira 

RG 3.482.681 

CPF 034.295.761-99 

Endereço Quadra 33, conjunto l, lote 5,vila são José- Brazlãndia 

Convênios 
(SEDF) 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

 

 

2.4. Atos de Regulação da Instituição Educacional  

Nome Centro de Educação da primeira infância Tamanduá 
Bandeira 

Publicação no 
DODF 

16/12/2012 

Credenciamento Nº 0084-000040/2012 

Autorização de 
Funcionamento 

Nº 01438/2012 

 

Etapas de Ensino ofertadas – 2019 

Etapa Faixa etária Nº de 
Crianças 

Nº de 
Turmas 

Berçário I 04 meses ou a completar até 31 de 
março do ano da matrícula. 

08 01 

Berçário II 01 ano completo ou a completar 
até 31 de março do ano da 
matrícula. 

08 01 

Maternal I 02 anos completos ou a completar 
até 31 de março do ano da 
matrícula. 

30 02 

Maternal II 03 anos completos ou a completar 
até 31 de março do ano da 
matrícula. 

44 03 

1º Período 04 anos completos ou a completar 
até 31 de março do ano da 
matrícula. 

27 01 

2º Período 05 anos completos ou a completar 
até 31 de março do ano da 
matrícula. 

30 01 
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA INSTITUIÇÃO 
 

3.1. Características sociais, econômicas e culturais da comunidade 

A cidade de Samambaia, denominada como região administrativa nºXII 

do Distrito Federal, foi criada oficialmente no dia 25 de outubro de 1989 pela 

Lei 49 do Senado Federal e Decreto 11.921/DF para assentar o excedente 

populacional formado por famílias carentes oriundas de invasões, cortiços e 

inquilinos de fundo de quintal, decorrente do elevado índice de imigração para 

o Distrito Federal. Dessa forma, como a cidade foi criada com o objetivo de se 

tornar um centro de erradicação de invasões, originou-se a partir daí certos 

problemas de cunho social, pois as famílias que aqui se estabeleceram foram 

instaladas na região sem um devido planejamento territorial. Além disso, torna-

se relevante apontar, pelos dados coletados pela Instituição, que grande parte 

das famílias atendidas pela mesma não possui moradia própria. A maioria dos 

educandos reside em Samambaia e moram nas aproximidades. A estrutura 

social das famílias nos leva a observar que os pequenos necessitam estar 

inseridos na escola, vivenciando um novo grupo.  

Dessa forma a escola e família precisam assumir uma parceria nos 

cuidados e na educação que são destinadas às crianças, tornando-se 

essencial a troca de informações entre estas duas instituições, a fim de que o 

trabalho desenvolvido na escola venha a ser independente, porém 

complementar às atribuições da família. 

      Diante da perspectiva de pluralidade e diversidade social, cultural e 

considerando a importância dos sujeitos na construção da história, sendo ele 

formado nas relações sociais e na interação com a natureza para a produção e 

reprodução de sua vida e de sua realidade, assim como demonstra a 

Pedagogia Histórico-Crítica, foram desenvolvidos os objetivos, metas e ações 

desta proposta   pedagógica, “[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, 

direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é 

produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIAN). 

       Com o objetivo de conhecer o perfil socioeconômico-cultural da 

comunidade na qual a escola está inserida e avaliar as motivações e 

necessidades foi aplicado um questionário a todas as famílias, as quais têm 

filhos que estudam no Centro de Educação da Primeira Infância Tamanduá 
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Bandeira. No âmbito socioeconômico e cultural entregamos 120 questionários 

para os responsáveis pelos alunos, sendo que 62 pessoas entregaram o 

questionário até o prazo estipulado. 

Oferecer atendimento infantil de excelência para o pleno 

desenvolvimento das crianças nos aspectos: físico, psíquico, emocional, 

cognitivo, e social, propiciando experiências significativas pela prevenção de 

situações de violação de direitos e promovendo sua inclusão social, 

direcionada ao fortalecimento das famílias e da comunidade, através da 

formação de cidadãos a partir da primeira infância, procurando prestar um bom 

atendimento, a fim de assistir às crianças provindas das vulnerabilidades 

encontradas no local e visando seu pleno desenvolvimento, além de oferecer 

uma educação inclusiva a todos os alunos que necessitam de condições 

especiais de atendimento, eliminando barreiras arquitetônicas, atitudinais, 

físicas. 

 

Reunião com os pais 

Aplicação do Questionário 
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Os dados referentes à pesquisa após a tabulação chegou-se aos seguintes 

dados: 35% das famílias moram em casa própria e 65% em casa alugada. 

 

Quanto ao nível de escolaridade 15% possui o ensino fundamental, 82% o 
ensino médio, 3% o ensino superior. 

 

Dos pais que trabalham fora e tem carteira assinada 32%, pais que não 

trabalham com carteira assinada 46% e não trabalham 22%. 
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De acordo com a pesquisa 38 % das famílias sobrevivem com apenas 01(um) 

salário mínimo, 59% mais de 01(um) salário mínimo e 3% com menos de 

01(um) salário mínimo. 

 

Em relação aos Programas Sociais do Governo 69% afirmam que não recebem 

bolsa família e apenas 31% recebem. 

 

O meio de transporte mais utilizado pelos pais para locomoverem as crianças 

até a creche: 1% de bicicleta, 1% de moto, 28% de carro, 15% de transporte 

escolar, 20% de ônibus, 0% de metrô e 45% de nenhum transporte. 
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3.2. Recursos materiais, Recursos Humanos e Espaços Pedagógicos 

3.3. Recursos materiais didático-pedagógicos 

ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

Eva Tinta guache 

Fita Crepe Apontador 

Giz de cera Balão 

Jogo de canetinha Borracha 

Lápis de cor Canetas 

Lápis preto Cartolina dupla face 

Marca texto Cola bastão 

Massa de modelar Cola branca 

Palito de picolé Cola colorida 

Papel a4 Cola de isopor 

Brinquedos pedagógicos Cola quente grossa e fina 

Papel cartão Cola com gliter 

Paple contact TNT 

Papel criativo Fita dupla face 

Lantejoula Fita crepe 

Papel microndulado Fita adesiva 

Pasta caneleta Fita dupla face 

Pincel de quadro branco Fitilho 

Papel camurça Olho móvel 

Papel celofane Papel de seda 

Papel crepom Linha de naylon 

Tesoura sem ponta Giz de quadro branco 

Tesoura grande Tule 

Palito de algodão doce Palito de churrasco sem ponta 

Papel panamá Pincel marcador permanente 

Uniforme das crianças Pincel atômico 

Aquisição de colchonetes Pincel para pintura 

Livros técnicos/literatura infantil Pistola de cola quente 

Placas de Isopor Rolo de papel pardo 

Tatame em EVA Tinta para rosto 

Brinquedos Pedagógicos 

ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

0 A 05 MESES 

Chocalhos Bolas com texturas diferentes 

Mordedores Argolas de varias cores e tamanhos 

Mobiles Tatame e tapetes em Eva, etc. 

Blocos, laváveis de espuma plástica 
em formatos de sólidos 

Bonecos macios, coloridos e laváveis 

Blocos laváveis e tamanhos, leve e 
macias, de material de fácil 
higienização 

Conjuntos de cubos de encaixar e 
empilhar, de material de cores 
atraentes 

Livros de pano ou plástico  

06 meses á 01 anos 

ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

Brinquedos flutuantes Argolas empilháveis 



 

18 

 

Caixas ou brinquedos que se 
encaixam uns nos outros 

Brinquedos para martelar, empilhar e 
desmontar 

Tatame e tapetes em EVA, etc. Brinquedo que emitem sons por 
meios de apertar, girar ou empurrar 

Telefone de brinquedo Argolas de varias cores e tamanhos 

Livros Blocos laváveis de espuma plástica 
formatos de sólidos geométricos 

Chocalhos Bonecos macios, leves e coloridos 

Conjuntos de cubos de encaixar e 
empilhar, de material de cores 
atraentes 

Pandeiros e tambores resistentes, 
laváveis e coloridos. 

01 á 02 anos 

ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

Brinquedos de variadas texturas Brinquedo de empurrar, de montar e 
desmontar 

Bonecas de tecido Fantasias, mascaras, fantoches 

Livros e albuns de fotografia com 
ilustrações dos familiares e objetos 
conhecidos 

Instrumentos musicais de brinquedo 

Chocalhos de diferentes formatos e 
sonsç 

Argolas de várias cores e tamanhos 

Blocos laváveis de espuma plástica 
em formato solido, geométricos, cores 
e tamanhos variados 

Almofadas laváveis em formato e 
cores variadas 

Bolas de varias cores e tamanhos Conjuntos de cubos de encaixar e 
empilhar, de material de cores 
atraentes 

Pandeiros e tambores resistentes, 
laváveis e coloridos 

Tatame e tapetes em EVA, etc. 

02 á 03 anos 

ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

Argolas de  varias cores e tamanhos Blocos de empilhar 

Materiais de encaixar de desmontar Fantasias, mascaras, fantoches 

Cavalinho de balanço, materiais de 
equilíbrio 

Instrumentos musicais de brinquedo 

Bolas de varias cores, leves e macias, 
do material de fácil higienização 

Conjuntos de cubos de encaixar e 
empilhar 

Pandeiros e tambores resistentes, 
laváveis e coloridos 

 

03 á 04 anos 

ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

Carrinhos de puxar Miniatura de casa de boneca com 
moveis 

Bolhas de sabão Massa de modelar 

Brinquedos de montar e desmontar Fantasias, mascaras, fantoches 

Blocos de espuma plástica em 
formatos sólidos geométricos cores e 
tamanhos variados laváveis 

Livros com diferentes ilustrações e 
historias 

Bonecos e bonecas Instrumentos musicais de brinquedo 
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04 á 05 anos 

ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

Miniatura de casa de boneca com 
moveis 

Instrumentos musicais/bandinha 

Telefone de brinquedo Livros de literatura infantil de 
diferentes gêneros textuais 

Carrinhos, navios, trenzinhos, aviões Massa de modelar 

Fantoches Jogos de carrinho 

Argila Blocos lógicos de encaixe 

Gesso Tangram 

Corda Argolas de varias cores 

Argolas de varias cores e tamanhos Blocos de empilhar 

Bolas de varias cores e tamanhos, 
leves e macias de material de fácil 
higienização 

Bonecos macios, leves, colorido e 
lavável 

MATERIAL DE APOIO 

CD, DVD 
Livros Literários 
Fantasias 

 

3.4. Recursos Humanos 

A Instituição conta com um quadro de funcionários qualificados e em 

número condizente com as exigências da Secretaria de Estado e Educação do 

Distrito Federal-DF por meio do Termo de Parceria. 

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 

Cargo/Função Quantidade 

Diretor Pedagógico 01 

Coordenadora Pedagógica 01 

Professoras 09 

Monitoras 09 

Secretária 01 

Nutricionista 01 

Cozinheira 01 

Auxiliar de cozinha 01 

Auxiliar de Serviços Gerais 02 

Porteiro 04 
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DIRETOR PEDAGÓGICO 

 

 Atribuições 

A função do diretor pedagógico será exercida por profissional graduado 
em pedagogia, especialização em administração/ gestão escolar, ou pós- 
graduação/Especialização em Administração /Gestão Escolar, com carga 
horária de no mínimo 40h semanais, a ser desempenhada na instituição 
para qual foi contratada. 

 Articular, liderar, executar políticas educacionais, na qualidade de 

mediador entre essas e a projeto político pedagógico e 

administrativo da instituição educacional, elaborada em conjunto 

com a comunidade escolar; 

 Propor e planejar ações que, voltadas para o contexto 

socioeconômico e cultural em que a escola esteja inserida, 

incorporarem as demandas e os anseios da comunidade local 

aos propósitos pedagógicos da escola; 

 Reconhecer a importância das ações de formação continuada, 

incentivando o aprimoramento dos profissionais que atuam na 

instituição por meio da garantia de espaços e tempos com 

finalidade formativa; 

 Acompanhar a utilização dos recursos repassados a Instituição 

Educacional e daqueles por esta diretamente arrecadada; 

 Cumprir os dias e horas estabelecidas, conforme as orientações 

emanadas pelo Conselho de Educação do Distrito Federal; 

 Zelar pelo cumprimento do planejamento didático pedagógico; 

Acompanhar sistematicamente o processo de desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças da Instituição Educacional; 

 Encaminhar, junto ao Conselho Tutelar 25 local, Juiz da Vara da 

Infância, ao respectivo representante do Ministério Público e aos 

Executores, a relação das crianças faltosas, após procedimentos 

de contato com as famílias ou outras instituições/pessoas 

responsáveis e outras ações previstas na estratégia de Matricula; 

 Assegurar que as crianças, sob sua responsabilidade, sejam o 

principal foco das ações e das decisões tomadas; 

 Encaminhar, aos serviços e órgãos específicos, os casos de 
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crianças vítimas de violência ou de maus tratos; 

 Realizar encontros periódicos entre mães, pais, familiares e/ou 

responsáveis e profissionais da Instituição de Educação Infantil, 

visando à qualidade na educação das crianças; 

 Manter e atualizar livro de registro de ocorrência no qual serão 

consignados todos os fatos relevantes observados, 

disponibilizando o mesmo aos pais e responsáveis, e para outros 

 Órgãos governamentais e sociedade civil organizada 

(Conselhos), caso Estes desejem registrar alguma observação; 

Executar outras atividades compatíveis com sua função, sempre 

que se fizer necessário. 

 Comunicar ao Conselho Tutelar, ministério público do Distrito 

Federal e territórios (MPDF) e aos gestores pedagógicos a 

relação dos estudantes que ultrapassam o limite de 50% do 

quantitativo de faltas que ocasionam seu desligamento, depois 

de esgotadas todas as ações definidas Na Proposta Pedagógica 

que visam o retorno do estudante. 

 

COORDENADOR PEDAGÓGICO 

 

 Atribuições 

 A função será exercida pelo profissional da educação, 

portador do diploma de curso de nível médio Magistério, 

superior ou curso Superior em área de pedagogia e afim, 

com carga horária de 40hsemanais. 

 Orientar e coordenar a participação docente nas fases de 

elaboração, execução, implementação, avaliação da Proposta 

Pedagógica da instituição;   

 Realizar e acompanhar a coordenação pedagógica, bem como 

promover momentos de estudo e construção do planejamento 

pedagógico; 

o Participar da elaboração da implementação do 

acompanhamento e da avaliação da Proposta Pedagógica 
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da instituição; 

 Participar do conselho de classe; 

 Articular ações pedagógicas entre professores, direção e 

profissionais da CRE, assegurando o fluxo de informações; 

o Estimular, orientar e acompanhar o trabalho docente na 

implementação das OPs, das Diretrizes de Avaliação 

Educacional Aprendizagem Institucional e em larga Escala 

2014-2016 e do Currículo da Educação Básica – SEDF, 

por meio de pesquisas, estudos individuais e em equipe e 

de oficinas pedagógicas; 

o Acompanhar e orientar as atividades dos monitores e 

promover momentos de formação e planejamento; 

 Supervisionar e orientar o preenchimento do diário de classe, do 

registro das atividades desenvolvidas no vespertino e dos 

instrumentos de registro de avaliação, dentre outros, 

assegurando o registro do trabalho educativo; 

 Divulgar, estimular e propiciar o uso de tecnologias de 

comunicação e informação, no âmbito da instituição; 

 Orientar os profissionais em especial os recém-contratados, 

quanto ao desenvolvimento do projeto político; 

o Divulgar, participar e incentivar a participação dos 

professores em todas as ações pedagógicas promovidas 

pela Instituição Educacional e pela Secretaria de Estado 

de Educação, Esporte e Lazer do Distrito Federal, em 

especial pela Subsecretaria de Educação Básica, 

Coordenação de Políticas Educacionais para Educação 

Infantil e Ensino Fundamental, Diretoria de Educação 

Infantil e Coordenação Regional de Ensino; 

o Propor e preparar espaços/tempos de reflexão, discussão, 

elaboração e preenchimento de instrumentos e 

procedimentos avaliativos da equipe; 

o Elaborar com a equipe relatórios das atividades 

desenvolvidas, propondo soluções alternativas para as 
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disfunções detectadas;  

o Encaminhar ao Núcleo de Equipes Especializadas de 

Apoio à Aprendizagem a criança com diagnóstico de 

transtornos funcionais que apresentar dificuldade de 

aprendizagem;  

 

Professor (a) 

 

 Atribuições 

 Em atenção a convenção coletiva de trabalho 2016/2018,do 

Sindicato dos professores em estabelecimentos particulares de 

Ensino do Distrito Federal,fica facultada á Instituição Educacional 

parceira optar por jornada de 20,30° ou 40h,conforme a sua 

necessidade. 

 Manter o diário de classe devidamente preenchido com a freqüência 

diária, as atividades realizadas e demais  

 Campos; 

 Manter o relatório descritivo individual do aluno (RIA) devidamente 

preenchido com a avaliação semestral das aprendizagens e do 

desenvolvimento integral das crianças; 

 Desenvolver as atividades de regência e de coordenação coletiva 

conforme anexos 01, 02, 03, 04,05 ou 06. 

 Reconhecer e adotar a indissociabilidade do educar e cuidar e do 

brincar e interagir nas atividades desenvolvidas na instituição; 

 Participar integralmente de cursos de formação propostos pela 

instituição, bem como os oferecidos dos pela SEEDF); 

 Proporcionar ás crianças a formação necessária ao desenvolvimento e 

aprendizagem; 

 Estimular a imaginação, a curiosidade, a criatividade e a expressão das 

crianças em suas múltiplas linguagens: linguagem gestual, corporal, 

plástica, verbal, musical, escrita, virtual, matemática e digital; 

 Participar, acompanhar, orientar e apoiar os momentos de higienização 

(troca de fraudas e banhos, inclusive); de reeleição e de repouso da 
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criança, estimulando sua autonomia; 

 Participar do conselho de classe; 

 Participar de reuniões pedagógicas, no âmbito da instituição, da 

Secretaria de Estado de Educação Do Distrito Federal e demais 

reuniões de interesse da comunidade escolar; 

 Tratar igualmente a todos, crianças, famílias ou responsáveis e 

profissionais, considerando a diversidade, sem reprodução dos 

estereótipos de gênero, etnia, credo religioso, convicção política ou 

filosófica e condições físicas e intectuais; 

 Participar da elaboração, implementação e avaliação da Proposta 

Pedagógica e do plano de ação da Instituição Educacional, promovendo 

a igualdade entre todas as crianças, considerando a diversidade, sem 

distinção de raça/etnia, de territorialidade, gênero, sexualidade, 

convicção política, filosófica ou religiosa, condições sociais físicas, 

intelectuais, sensoriais e comportamentais; 

 Preencher registros da vida escolar da criança, em documentos 

propostos pela SEEDF, e naqueles também peculiares á instituição, 

cumprindo os prazos fixados pela direção; 

 Colaborar com coordenadores, diretores, orientadores, e outros 

profissionais da Instituição Educacional, fornecendo informações que 

possam auxiliá-los em relatórios próprios; 

 Avaliar as crianças em uma perspectiva formativa de acordo com a 

proposição das diretrizes de avaliação educacional aprendizagem e em 

larga escala 2014-2016 e do currículo da Educação Básica-SEEDF, 

elaborando registros em relatórios próprios; 

 Realizar reuniões bimestrais com as famílias/ ou responsáveis para 

informá-los quanto ao desenvolvimento e aprendizagem da criança; 

 Participar das atividades de articulação com Orientador Educacional (se 

houver) e demais profissionais, com as famílias ou responsáveis e com 

a comunidade; 

 Cumprir os dias letivos, em conformidade com o calendário escolar da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, observando os 

prazos de entrega dos documentos á secretaria da instituição; 
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 Encaminhar á equipe gestora da instituição, ao serviço especializado de 

apoio á aprendizagem as crianças diagnósticos de transtornos 

funcionais e as que apresentarem dificuldades de aprendizagem;  

 Encaminhar, junto a equipe gestora da instituição, a criança com 

deficiência, Transtorno Clobal do Desenvolvimento, altas 

habilidades/superdotação, e/ou aquelas situações previstas nas 

Orientações da Educação Especial SEEDF, a CRE, para atendimento 

educacional especializado nas salas de recursos; 

 Articular, junto á equipe gestora da instituição, ações para o 

atendimento educacional especializado/sala de recursos para o 

atendimento da criança com deficiência, transtorno clobal do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; 

 Comparecer pontual a assiduamente ás atividades escolares; 

 Participar das atividades de articulação educacional com a família e 

com a comunidade; 

 Desenvolver ações, programas e projetos, implementados pela SEEDF, 

que constituem as políticas públicas que visem à melhoria quantitativa e 

continua do processo educacional; 

 Zelar pelo patrimônio, pela limpeza e pela conservação do ambiente 

escolar, das instalações, dos equipamentos e dos materiais existentes 

na Instituição Educacional; 

 Cumprir e fazer cumprir as normas internas da instituição educacional; 

 Executar outras atividades compatíveis com a função, sempre que se 

fizer necessário; 

 

Monitor (a) 

 

 Atribuições 

 A função do monitor será exercida por profissional que deverá ter 

formação mínima em Ensino Médio, com carga horária de no 

mínimo 40h semanais. 

 Reconhecer e adotar a dissociabilidade do educar e cuidar nas 

atividades desenvolvidas na instituição; 
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 Acompanhar as orientações e executar as atividades propostas pela 

direção, pela coordenação e pelo (a) professor (a); 

 Conhecer e acompanhar sob orientação do professor (a), o 

planejamento pedagógico;  

 

 Participar de curso de formação proposta pela instituição, bem como 

pelos oferecidos pela SEDF; 

 Auxiliar o professor (a) em todas as atividades em sala de aula; 

 Fornecer ao professor informações baseadas em suas observações 

sobre o desempenho das crianças em atividades sob sua supervisão, a 

fim de substituir a elaboração de registros do processo educativo global 

da criança; 

 Participar das reuniões organizadas pela instituição; 

 Organizar a mochila/sacola das crianças, acondicionando as roupas 

usadas em sacos plásticos. Quando necessário, enxaguar a peça para 

retirada de fezes, vômitos ou outros; 

 Acompanhar, orientar e apoiar as crianças nos horários das refeições; 

 Realizar os procedimentos necessários à higiene das crianças, tais 

como: uso do sanitário, escovação dos dentes, banho e troca de 

fraldas, colocação de peças de vestuário e calçados, asseio capilar, 

entre outros, ajudando-se a se tornarem independentes; 

 Acompanhar e supervisionar as crianças no parque, no pátio, em 

atividades de psicomotricidade e em eventuais passeios; 

 Propiciar atividades lúdicas para as crianças que acordam no horário de 

repouso, tais como: contar histórias, distribuir massinha de modelar ou 

brinquedos, entre outras; 

 Executar demais serviços correlatos á sua função. 

 

Secretária Escolar 

 

 Atribuições 
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 Será exercido por profissional, com carga horária de no 

mínimo 40h semanais, portador de diploma de técnico em 

secretariado Escolar ou pelo diretor pedagógico, desde que 

possua o curso de secretariado escolar. 

 Manter cadastro atualizado das crianças e de seus responsáveis 

á disposição dos técnicos da secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal para verificação, sempre que solicitado, bem 

como o Relatório Mensal de Frequência,discriminado nome 

completo, data de nascimento, data de ingresso, e, se for o caso, 

data de desligamento; 

 Coordenar a renovação de matricula nova, observando os 

critérios estabelecidos na estratégia de matrícula da Secretaria 

de Estado de Educação do distrito federal; 

 Formar turmas, de acordo com os critérios estabelecidos na 

estratégia de matrícula, observando também as OPs; 

 Emitir e assinar documentos escolares, juntamente com o (a) 

Diretor (a), de acordo coma legislação vigente, sendo ambos 

corresponsáveis pela veracidade do fato escolar; 

 Manter atualizadas as informações para emissão da 

documentação escolar; 

 Prestar atualmente, as informações relativas ao censo escolar 

solicitadas pela SEEDF; 

 Orientar e acompanhar, sistematicamente, o preenchimento dos 

Diários de Classe; 

 Participar das formações promovidas pela coordenação de 

supervisão, normas e informações do sistema de ensino 

COSIE/SUPLAV, bem como de reuniões de orientação; 

 Acompanhar o cumprimento de calendário escolar, bem como o 

cumprimento da carga horária de dias letivos anuais 

estabelecidos; 

 Atender a comunidade escolar com cordialidade, presteza e 

eficiência; 

 Executar outras atividades compatíveis com sua função, sempre 
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que se fizer necessário. 

Nutricionista 

 Atribuições 

 Será exercida por profissional graduado em nutrição e 

regulamente inscrito no Conselho Regional de Nutricionistas da 

sua respectiva jurisdição. 

 Planejar organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de 

alimentação e nutrição;  

 Elaborar e assinar cardápios balanceados e variados, com 

periodicidade semanal, de acordo com as necessidades alimentares 

das crianças, incluindo alimentos de origem animal, vegetal e mineral, 

balanceando-se na observação da aceitação dos alimentos; 

o Calcular os parâmetros nutricionais para atendimento da clientela 

com base em recomendações nutricionais, avaliando nutricional 

e necessidades nutricionais específicas;  

 Avaliar cardápios, adequando-os às faixas etárias e perfil 

epidemiológico da população atendida, respeitando suas deficiências e 

necessidades nutricionais, comportamento, peculiaridades, hábitos 

alimentares, nível socioeconômico e outros aspectos relevantes; 

o Planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção 

compra armazenamento, produção e distribuição dos alimentos, 

zelando pela qualidade dos produtos, observadas as boas 

praticam higiênicas e sanitárias;  

 Identificar crianças portadoras de patologias e deficiências associadas á 

nutrição, para o atendimento nutricional adequado; 

o Planejar e supervisionar a adequação de instalações físicas, 

equipamentos e utensílios, de acordo com as inovações 

tecnológicas;  

 Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas, aos profissionais que 

cuidam da alimentação, avaliando e atualizando os procedimentos 

operacionais sempre que necessário; 
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 Desenvolver projetos de educação alimentar e nutricional para a 

comunidade escolar, promovendo a consciência social, ecológica e 

ambiental; 

 Colaborar e/ou participar das ações relativas ao diagnóstico e 

monitoramento nutricional da escola; 

 Avaliar os produtos a serem introduzidos no cardápio; 

 Planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de pré-

preparo, distribuição e transporte das refeições; 

 Coordenar o desenvolvimento de receituário e respectivas fichas 

técnicas, avaliando periodicamente as preparações culinárias; 

 Articula-se com a direção e com a coordenação pedagógica da escola 

para o planejamento de atividades lúdicas com o conteúdo de 

alimentação e nutrição. 

Cozinheiro 

 Atribuições 

 Será exercida por profissional com experiência comprovada. 

 Seguir orientação do nutricionista; 

 Efetuar o controle do material existente na cozinha; 

 Preparar e servir a alimentação escolar, de acordo com orientação do 

nutricionista, observando as normas de higiene, a data de validade dos 

gêneros alimentícios, a segurança e técnica de cocção; 

 Manter, sistematicamente, à organização, higienização e a conservação 

do material de cozinha e dos locais destinados á preparação, 

estocagem e distribuição dos alimentos; 

 Informar à direção da Instituição da necessidade de reposição do 

estoque da alimentação escolar, bem como controlar o consumo de 

gás; 

 Observar os aspectos dos alimentos antes e depois de sua preparação, 

quanto ao cheiro, á cor e ao sabor; 

 Verificar o cardápio do dia, selecionar com antecedência, os 

ingredientes necessários e preparar a alimentação, observando 

padrões de qualidade nutricional, para que esteja pronta no horário 
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estabelecido e na temperatura adequada; 

 Zelar pela aparência pessoal, apresentar-se sempre limpo (a), com 

touca, jaleco, sapatos fechados, unhas limpas e aparadas, fazer uso de 

máscara durante o manuseio do alimento dentre outras, de acordo com 

as normas da Vigência Sanitária; 

 Estar sempre atento (a) aos hábitos de higiene de todos os que 

trabalham sob sua supervisão na cozinha; 

 Zelar pela segurança do ambiente para evitar acidentes; 

 Executar outras atividades compatíveis com sua função, sempre que 

necessário. 

Serviços Gerais 

 Atribuições 

Os serviços gerais realizados pelo agente de limpeza serão 

exercidos por profissional com experiência comprovada na atividade. 

 Informar aos dirigentes qualquer defeito ou necessidade de 

reparo no âmbito da instituição, solicitando o conserto imediato, 

principalmente em situações que ofereçam riscos; 

 Executar pequenos reparos; 

 Usar adequadamente os materiais a ele confiados 

 Realizar trabalhos relativos á limpeza r conservação de salas, 

pátios, instalações sanitárias, áreas verdes e demais 

dependências da entidade e de equipamentos sob sua 

responsabilidade; 

 Realizar trabalhos de limpeza de pisos em peças e móveis 

diversos, lavagem de pisos e paredes em geral, limpeza de 

tapetes, capachos e enceramentos de pisos; 

 Zelar pelos jardins, gramados, hortas, pomares e áreas verdes 

em geral, existentes na unidade onde tiver exercício; 

 Recolher o lixo, inclusive com remoção de entulhos; 

 Utilizar o material de limpeza sem desperdício e comunicar á 

direção, com antecedência, a necessidade de reposição dos 

produtos; 
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 Zelar pelo patrimônio escolar, comunicando á direção da 

instituição qualquer irregularidade; 

 Conservar a limpeza de vidros, fechados, recintos, mobiliário e 

equipamentos outros. 

 

Porteiro 

 Atribuições 

O profissional que exercer a função de porteiro deverá ter 

experiência comprovada na atividade. 

 Coordenar e orientar a movimentação das crianças, desde o 

inicio até o término dos períodos das atividades escolares; 

 Cumprir jornada de trabalho, estando presente durante todo o 

período de aula, de modo que os horários de entrada e saída não 

sejam desguardados; 

 Zelar pela segurança individual e coletiva, orientado as crianças 

sobre as normas disciplinares para manter a ordem e prevenir 

acidentes na instituição educacional; 

 Zelar pela preservação do ambiente físico, instalações, 

equipamentos e materiais didáticos pedagógicos; 

 Atender e identificar visitantes, prestando informações e 

orientações quanto á estrutura física e sobre os setores da 

instituição educacional; 

 Controlar a entrada e saída de material da instituição; 

 Comunicar á direção às irregularidades verificadas; 

 Impedir o ingresso de pessoas, quando não autorizadas; 

 Zelar pela ordem e segurança das áreas sob sua 

responsabilidade; 

 Observar medidas de segurança contra acidentes de trabalho; 

 Manter sob sua guarda chaves de acesso a escola; 

 Auxiliar nos demais serviços correlatos á sua função, sempre que 

se faz necessário. 
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3.5. Espaços Pedagógicos 

O Cepi Tamanduá Bandeira se dispõe de alguns espaços internos e externos 

onde são realizadas atividades de acolhimento e desenvolvidas algumas 

atividades com como: psicomotricidade, música e movimento etc. Por meio da 

brincadeira, na ação do brincar, e é neste momento que a criança desenvolve 

seu processo de imaginação, criação, socialização e, conseguentemente, de 

compreensão da realidade concreta existente a sua volta. 

A brincadeira é uma atividade e nesse sentido, lida com consciência humana, 

pois “todas as funções da consciência, forma-se originalmente na ação” 

VIGOSTSKI 20017, P 25. 

3.6. Na Educação Infantil 

Os educandos são recebidos no Hall de entrada da escola, é um local amplo 

que fica na parte interna onde as crianças são recepcionadas com música e 

utilizamos o espaço para desenvolver diversas atividades e realizar as 

refeições diárias.  
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3.7. Área da Acolhida 

Os responsáveis entregam as crianças no portão de entrada da escola, 

onde são recebidas pela equipe pedagógica e conduzidas ao pátio. No local 

são realizadas algumas brincadeiras utilizando música, com a participação das 

monitoras. As crianças ficam aguardando o horário do café da manhã e em 

seguida são conduzidas as salas de aula. 

3.8. Área Interna 

 Pátio coberto/Refeitório 

 Hall da entrada 

 Sala multiuso 

 Salas de atividades 

 

3.9. Área Externa 

 Parquinho 

 Anfiteatro 

 Área livre gramado 

 Solário 

 

3.10. Função Social  

Oferecer atendimento infantil de excelência para o pleno 

desenvolvimento das crianças nos aspectos: físico, psíquico, emocional, 

cognitivo, e social, propiciando experiências significativas pela prevenção de 

situações de violação de direitos e promovendo sua inclusão social, 

direcionada ao fortalecimento das famílias e da comunidade, através da 

formação de cidadãos a partir da primeira infância, procurando prestar um bom 

atendimento, a fim de assistir às crianças provindas das vulnerabilidades 

encontradas no local e visando seu pleno desenvolvimento, além de oferecer 

uma educação inclusiva a todos os alunos que necessitam de condições 

especiais de atendimento, eliminando barreiras arquitetônicas, atitudinais, 

físicas e na oferta de comunicação alternativa, a fim de garantir o que prevê o 

Decreto 6.253 de 13 de novembro de 2007, em seu artigo 15, parágrafo 

primeiro. 

Embora esta Proposta assista diretamente as crianças, algumas ações 

são extensivas aos seus familiares e a comunidade local, por compreender que 

a criança como ser integral, constituída de múltiplas aprendizagens e oferece 
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assistência educacional e social, àqueles que estão diretamente ligados ao 

ambiente da criança que contribuirá para um desenvolvimento global e 

harmônico. 

A estrutura social das famílias nos leva a observar que os pequenos 

necessitam estar inseridos na escola, vivenciando um novo grupo. Dessa forma 

a escola e família precisam assumir uma parceria nos cuidados e na educação 

que são destinadas às crianças, tornando-se essencial a troca de informações 

entre estas duas instituições, a fim de que o trabalho desenvolvido na escola 

venha a ser independente, porém complementar às atribuições da família. 

 A Instituição atende 01 criança com necessidade especial, e é 

acompanhada por equipe especializada de estimulação precoce no Centro de 

Ensino Especial.  

 

4. PRINCÍPIOS 
 
 

4.1. Princípios da Educação Integral 

 A Educação Integral é a concepção que compreende que a educação 

deve garantir o desenvolvimento do sujeito como um todo, buscando inovação 

e criatividade para vencer os obstáculos. 

 Portanto, é fundamental que a realidade e da diversidade vivenciada 

pela escola seja marcada pela participação da comunidade num processo 

coletivo e contínuo de reflexão, constituído por ações como relacionar 

problemas, identificando-os a partir da avaliação das ações desenvolvidas 

anteriormente e planejar, coletivamente, as próximas ações, contribuindo com 

vencidos pela escola. 
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Atender as exigências crescentes, a ampliação e multiplicidade de temas 

e linguagens consideradas socialmente importantes, torna cada vez mais difícil 

delimitar as possibilidades do trabalho educativo escolar e contemplar 

equilibradamente as demandas na seleção e composição do currículo da 

escola básica. 

Possibilitar aos estudantes a ampliação das oportunidades e, 

consequentemente, o fortalecimento da participação cidadã no processo de 

concretização dos fundamentos, objetivos e procedimentos propostos pelo 

Currículo em Movimento da Educação Básica da SEEDF, a Educação Integral 

apresenta como princípios: integralidade, intersetorialidade, transversalidade, 

diálogo escola-comunidade, territorialização, trabalho em rede e convivência 

escolar. 

 

4.2. Integralidade 

Segundo o currículo em movimento da Educação Básica do Distrito 

Federal (pressupostos teóricos) Integralidade é um princípio que busca dar a 

devida atenção a todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre os 

aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais; ou seja, a integralidade 

vai além do aumento do tempo do estudante na Unidade Escolar, já que se 

deve levar em consideração que o processo formativo acontece ao longo da 

vida de uma pessoa, e que a escola contribui com a formação humana “por 

meio de práticas educativas associadas a diversas áreas do conhecimento, tais 

como cultura, artes, esporte, lazer, informática, entre outras, visando ao pleno 

desenvolvimento das potencialidades humanas”. Nessa direção, este é, 

Pensar e desenvolver um projeto de educação integral 

para o Distrito Federal pressupõe reconhecer as 

fragilidades de um modelo de educação que tem 

dificultado o acesso ao conhecimento em todas suas 

formas de manifestação e contribuído para aprofundar o 

fosso social entre os estudantes da escola pública. “[...] 

uma despedida em busca de uma vida melhor a 

caminho doutras paragens onde o otimismo seja mais 

fundado e a racionalidade mais plural e onde finalmente 

o conhecimento volte a ser uma aventura encantada” 

(Pressupostos teóricos, 2003, p. 28-30). 
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provavelmente, o princípio que mais desafia o “fazer educação” na Unidade 

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

prevêem a valorização do potencial cognitivo e intelectual; 

4.3. Intersetorialização 

    Segundo o currículo em movimento da Educação Básica do Distrito 

Federal (pressupostos teóricos) a Educação Integral deverá ter assegurada a 

intersetorialização no âmbito do Governo entre as políticas públicas de 

diferentes campos, em que os projetos sociais, econômicos, culturais e 

esportivos sejam articulados, buscando potencializar a oferta de serviços 

públicos como forma de contribuição para a melhoria da qualidade da 

educação. 

4.4. Transversalidade 

Segundo o currículo em movimento da Educação Básica do Distrito 

Federal (pressupostos teóricos) a ampliação do tempo de permanência do 

aluno na escola deverá garantir uma Educação Integral que pressupõe a 

aceitação de muitas formas de ensinar, considerando os diversos 

conhecimentos que os alunos trazem de fora da escola. A transversalidade só 

faz sentido dentro de uma concepção interdisciplinar de conhecimento, 

vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos alunos e 

da comunidade.   

Busca por em prática a “concepção interdisciplinar de conhecimento, 

vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos 

estudantes e da comunidade.” 

4.5. Diálogo escola-comunidade 

Segundo o currículo em movimento da Educação Básica do Distrito 

Federal (pressupostos teóricos) as escolas que avançaram na qualidade da 

educação pública foram as que avançaram no diálogo com a comunidade 

(BRASIL, 2008). Na Educação Integral é necessária a transformação da escola 

num espaço comunitário, legitimando-se os saberes comunitários como sendo 

do mundo e da vida. Assim, o projeto pedagógico implica pensar na escola 

como um polo de indução de intensas trocas culturais e de afirmação de 

identidades sociais dos diferentes grupos presentes, com abertura para receber 
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e incorporar saberes próprios da comunidade, resgatando tradições e culturas 

populares. 

Procura “legitimar os saberes comunitários como sendo do mundo e da 

vida, pensando na Unidade Escolar com abertura para resgatar tradições e 

culturas populares.” 

4.6. Territorialidade 

        O propósito é ultrapassar os muros das escolas fazendo parcerias 

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

para o melhor aproveitamento das possibilidades educativas”;  

4.7. Trabalho em rede e convivência escolar 

 Todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e 

informações, com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem para 

todas as crianças, adolescentes e jovens. Afinal, “o estudante não é só do 

professor ou da escola mas da rede, existindo uma corresponsabilidade pela 

educação e pela formação do educando”. 

4.8. Princípios epistemológicos 

Que garantam ao educando o pleno desenvolvimento de sua capacidade de 

construir e reconstruir o conhecimento; contribuindo beneficamente diante das 

três tendências: a psicológica, para o método; a científica, para o conteúdo; e a 

sociológica, para um objetivo mais amplo e para um melhor funcionamento 

institucional. 

Princípios Pedagógicos, que norteiam a eficácia da ação educativa de modo 

a estar em consonância com os avanços tecnológicos criando situações 

favoráveis e significativas de aprendizagem. Princípios estes voltados para as 

ações educacionais que proporcionam ao educando o “aprender a aprender”, o 

“aprender a conhecer”, o “aprender a fazer” e o “aprender a conviver e a ser”; 

Princípios Estéticos, expressos pelo estímulo à curiosidade, à criatividade e à 

emoção, além das diversas manifestações artísticas e culturais; 

Princípios Cristãos, que favorecem a formação moral e espiritual da criança, 

proporcionando a criança uma postura de cidadão amigável, justo, 

responsável, reflexivo e agente transformador da sociedade humanista; e nos 
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princípios filosóficos que norteiam a Constituição Federal Brasileira e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional Brasileira – LDBEN nº. 9.394/96; 

Princípios Éticos, que formem os valores da solidariedade, da justiça, da 

verdade, da responsabilidade, da autonomia, do respeito ao outro e ao bem 

comum; 

Princípios Políticos, que orientem na construção e prática do conceito de 

democracia para o pleno exercício da cidadania e do respeito à ordem 

democrática; 

4.9. Unicidade entre Teoria e prática 

Dentro deste aspecto da Unicidade entre Teoria e Prática, é importante 

esclarecer que a teoria e prática devem ser vistos como uma unidade 

indissociável, não devendo, portanto, ser trabalhadas de forma isolada, pois 

assim evidencia-se uma fragilidade na prática pedagógica. 

Dessa forma, entende-se que a construção do conhecimento deve ser 

vista como um processo integrado, garantindo a unicidade da teoria-prática no 

currículo, devendo ser trabalhadas estratégias de integração a fim de trazer a 

reflexão crítica, a análise e aplicação da teoria para o conhecimento 

significativo, de forma que o ensino seja articulado entre a teoria e a prática na 

sala de aula, fazendo com que o professor esteja aberto ao diálogo com o 

intuito de refletir o planejamento e organização da aula, sabendo o porquê 

ensinar, o que ensinar como ensinar e como avaliar, de forma que aproxime as 

crianças aos objetos de estudo, fazendo com que os mesmos desvendem por 

si próprios a realidade ensinada e atuem de forma consciente na prática, 

produzindo saberes significativos construídos de forma coletiva. 

  



 

39 

 

4.10. Interdisciplinaridade e Contextualização 

 

A interdisciplinaridade e a contextualização são aspectos centrais e 

essenciais para que se garanta a prática de um currículo integrado. Assim, é 

relevante esclarecer que a interdisciplinaridade nada mais é do que uma 

abordagem de um determinado tema em diversas disciplinas, sendo trabalhado 

em todas as suas vertentes de forma fragmentada, mas que proporcione uma 

compreensão ao educando das partes que unem as áreas deste tema.  

A contextualização faz com que os conceitos e conhecimentos 

referentes a este tema sejam trabalhados de forma a dar sentido social ao 

educando sobre a realidade estudada, desenvolvendo nas crianças 

habilidades, atitudes, conceitos, ações para que o mesmo perceba a realidade 

que o cerca, nos espaços sociais em que atua, favorecendo assim a 

aprendizagem. 

Com isso, na Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento 

da criança estão presentes nos Eixos Integradores do Currículo: o educar, o 

cuidar, o brincar e o interagir. Além disso, tais eixos precisam ser considerados 

juntamente com os Eixos Transversais do Currículo em Movimento: Educação 

para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e 

Educação para a Sustentabilidade. 

Assim, a interdisciplinaridade poderá ser efetivada em sala de aula, 

através da atuação dos educadores, aos quais passam a dialogar com os 

educandos e os demais atores escolares, criando oportunidades para que, em 

diversos espaços, a interdisciplinaridade possa ser debatida como nas 

coordenações pedagógicas, formações continuadas, reuniões com a 

comunidade escolar, dentre outras, criando assim mecanismos para que a 

absorção do conhecimento esteja em consonância com a realidade social, 

cultural e educativa do educando. 
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4.11. Flexibilização 

  Segundo o Currículo em Movimento da Educação Básica do 

Distrito Federal (pressupostos teóricos) em relação à seleção e organização 

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

flexibilidade para que as escolas, considerando suas propostas pedagógicas e 

as especificidades locais e regionais, completem o trabalho com outros 

conhecimentos igualmente relevantes para a formação intelectual dos 

estudantes.  

A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a diversificação 

de formas de produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da 

autonomia intelectual dos estudantes, para atender às novas demandas de 

uma sociedade em mudança, que requer a formação de cidadãos críticos e 

criativos.  

Amplia, portanto, a possibilidade de reduzir a rigidez curricular ao 

favorecer o diálogo entre os diferentes conhecimentos, de forma aberta, flexível 

e coletiva, numa tentativa de romper as amarras impostas pela organização 

das grades curriculares repletas de pré-requisitos. 

A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos 

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

considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, o professor torna 

possível a construção de novos saberes, ressignificando os saberes científicos 

e os do senso comum. Nessa visão, os conhecimentos do senso comum são 

transformados com base na ciência, com vistas a “[...] um senso comum 

esclarecido e uma ciência prudente [...], uma configuração do saber” (SANTOS, 

1989, p. 41), que conduzem à emancipação e à criatividade individual e social. 

Ao promover a articulação entre os conhecimentos científicos e os saberes dos 

estudantes, o professor contribui para que partam de uma visão sincrética, 

caótica e pouco elaborada do conhecimento, reelaborando-a numa síntese 

qualitativamente superior (SAVIANI, 1994).  

Nessa perspectiva, abrimos espaço para experiências, saberes, práticas 

dos sujeitos comuns que protagonizam e compartilham com professores 

saberes e experiências construídas em espaços sociais diversos. 
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4.12. Educação Inclusiva 

Segundo as orientações pedagógicas a Educação Especial é uma 

modalidade de ensino que perpassa todas as etapas e modalidades da 

Educação Básica. Fundamenta-se nos princípios da equidade, do direito à 

dignidade humana, da educabilidade de todos os seres humanos, 

independentemente de comprometimentos que possam apresentar no direito à 

igualdade de oportunidades educacionais, à liberdade de aprender e de 

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

públicas educacionais reconhecedoras da diferença e da necessidade de 

condições distintas para a efetivação do processo educacional.  

  Deste modo, a Educação Especial pressupõe a garantia do 

atendimento educacional especializado, também às crianças matriculadas nas 

Instituições Educacionais Parceiras, devem receber acompanhamento para sua 

necessidade por meio da disponibilização de recursos e serviços e da 

orientação de profissionais, famílias e comunidade quanto aos seus usos, no 

processo de ensino e de aprendizagem. O Decreto Federal 7.612, de 17 de 

novembro de 2011, que instituiu o plano Viver sem Limites, trata de definir 

quem é o público da Educação Especial:  

 

 

 

 

Nesse sentido, as Instituições Educacionais Parceiras devem estar em 

concordância com a legislação vigente quanto ao atendimento às pessoas com 

deficiência. Assim, devem garantir a eliminação de barreiras arquitetônicas, 

físicas e atitudinais, além de promover a oferta de atendimento educacional 

que considere as especificidades de cada criança.  

Cabe ressaltar que as crianças matriculadas nas Instituições 

Educacionais Parceiras têm os mesmos direitos das crianças matriculadas em 

Instituições da Rede Pública. Dessa forma, têm garantia do atendimento 

educacional especializado por meio da disponibilização de recursos e 85 

[...] são consideradas pessoas com deficiência aquelas que 

têm impedimentos de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 

efetiva na sociedade em igualdades de condições com as 

demais pessoas. 
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serviços e da orientação de profissionais e outras situações previstas na 

Orientação Pedagógica da Educação Inclusiva;  

A criança com deficiência, que for matriculada durante o período letivo, 

deve ser encaminhada ao Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem da 

SEEDF e só terá direito a redução no quantitativo de alunos na sala de aula 

após indicação dos profissionais especializados, conforme procedimento 

dispensado às crianças matriculadas em instituições públicas. 

5. MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS 
APRENDIZAGENS 
 

5.1. MISSÃO 
 
 Proporcionar as crianças um atendimento de exigência para um pleno 

desenvolvimento nos aspectos: afetivo, cognitivo, motor e social por 

meio de um ambiente saudável e propício a aprendizagem, 

proporcionando condições para que a criança desenvolva suas 

potencialidades 

 O aprimoramento da criança como pessoa humana, incluindo a 

formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual, do 

pensamento reflexivo e crítico, e da criatividade; 

 Estimular a autoconfiança e a capacidade de resolução de problemas.  

 Criar um clima harmonioso, afetivo, cooperativo e solidário entre todos 

os envolvidos no processo ensino-aprendizagem; 

 Propiciar a formação de hábitos, habilidades e atitudes indispensáveis 

ao seu bem-estar; 

 Respeitar as diferenças individuais e o ritmo próprio de cada criança. 

 Apoiar a família para que a mesma possa ser o núcleo da formação do 

cidadão com parceria entre família e escola; 

 Selecionar, formar e capacitar os profissionais envolvidos com a 

educação de maneira planejada e si. 
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5.2. OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

5.2.1. Objetivos Gerais da Educação Infantil 

 Proporcionar às crianças situações prazerosas de descobertas e 

aprendizagens, com atenção ao desenvolvimento integral, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social para contribuir na 

formação de pessoas cidadãs conscientes de seus direitos e deveres.  

5.2.1.2. Objetivos Específicos da Educação Infantil 

 Oferecer atividades lúdicas, esportivas, livres e dirigidas, diversidade de 

manifestações artísticas e culturais, que estimulem o desenvolvimento 

global da criança, priorizando a convivência e a socialização através de 

brincadeiras, jogos intercalasse competições meninos contra meninas 

etc; 

 Estimular o brincar livremente com acesso a brinquedos adequados e 

espaços como parque e áreas livres da escola, nestes momentos haverá 

interação entre os pares e a professora fará circuitos ao ar livre; 

 Assegurar um ambiente adequado que atenda as necessidades de 

desenvolvimento das crianças com segurança (quanto às instalações 

físicas) e que sejam acolhidas, cuidada e educada, criando um ambiente 

de respeito e dignidade com mobiliários próprios salas adequadas a 

idade e a necessidade de cada criança; 

 Apoiar a família para que a mesma possa ser o núcleo de formação do 

cidadão com parceria entre família e escola;  

 Selecionar, formar e capacitar os profissionais envolvidos com a 

educação de maneira planejada e sistemática com cursos, palestras e 

reuniões na escola; 

 Estimular a interação, que promova relacionamentos saudáveis entre: 

criança-criança, criança- adulto e instituição-família, proporcionando a 

inclusão social e qualidade nas relações através diálogos e conversas 

sobre temas específicos e do calendário da regional de ensino; 

 Utilizar materiais pedagógicos adequados para o pleno desenvolvimento 

das atividades que serão realizadas com as crianças e avaliar 

periodicamente o trabalho realizado na instituição que tenham a 

participação de todos. 

 

6.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS- METODOLÓGICOS  
6.1.  Pedagogia histórico- crítica e psicologia histórico - cultural 

A proposta pedagógica das escolas do Distrito Federal, da Educação 

Infantil, são os pressupostos da Pedagogia Histórico-Crítica. 

A primeira delimitação a ser feita é a de que a Pedagogia histórico-

cultural é tão somente um dos fundamentos da educação escolar. Trata-se, por 
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certo, de um importante fundamento, mas para que ele possa, de fato, 

contribuir para o trabalho educativo é necessário inseri-lo numa teoria 

pedagógica, para cuja construção também contribuem a Filosofia, a Sociologia, 

a História, a Didática e outros campos dos estudos educacionais. Em outras 

palavras, entre a educação histórica cultural e a prática educativa, sempre 

existe a mediação de uma teoria pedagógica. 

Portanto, para que haja um diálogo entre todas as práticas educativas, e 

que possam provocar o debate sobre outras questões que sejam importantes 

para refletirmos sobre as contribuições da psicologia histórico-cultural para a 

educação escolar na perspectiva da pedagogia histórica-crítica. 

Nessa concepção defendida pela psicologia histórico-cultural, de 

domínio da verdade sobre a personalidade e sobre a sociedade e de domínio 

da personalidade e da sociedade, está contido o princípio de que o movimento 

que vai do em si ao para si, isto é, do espontâneo ao intencional, é um 

processo de desenvolvimento. Esse princípio estava muito claro, por exemplo, 

na concepção que Vigotski tinha da interação entre as crianças e os 

adolescentes e outros, como um momento privilegiado nesse movimento do em 

si ao para si na vida de um ser humano: 

 

 

 

 

 

 

As relações entre psicologia e educação estão no próprio núcleo teórico 

e prático da psicologia histórico-cultural. Muitos educadores buscam, 

atualmente, nessa teoria psicológica, fundamentos para sua prática 

pedagógica. 

Para expressar melhor a diferença entre a criança e o adolescente 

utilizaremos a tese de Hegel sobre o ser em si e o ser para si. Ele dizia 

que todas as coisas existem no começo em si, mas que a questão não se 

esgota aí e no processo de desenvolvimento o ser se converte em um 

ser para si. O homem, dizia Hegel, é em si uma criança cuja tarefa não 

consiste em permanecer no abstrato e incompleto “em si”, mas em ser 

também para si, isto é, converter-se em um ser livre e racional. Pois bem, 

essa transformação da criança (o ser humano em si) em adolescente (o 

ser humano para si) configura o conteúdo principal de toda a crise da 

idade de transição. (VYGOTSKY, 1996, p. 200). 
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Essa concepção vigotskiana do desenvolvimento psíquico estava 

também bastante evidente em sua teoria sobre a importância do uso de signos. 

Como se sabe, na obra História do Desenvolvimento das Funções Psíquicas 

Superiores, Vigotski considerou o uso de signos e o uso de ferramentas como 

processos subsumidos a um conceito mais amplo, o de atividade mediadora. 

 

 

 

 

 

Isso não quer dizer que processos de adaptação não se façam 

necessários em várias circunstâncias da vida humana assim como também são 

necessários em vários momentos processos principalmente para que haja  

interação de resistência a determinadas mudanças. Mas nem a adaptação nem 

a resistência podem ser princípios de uma educação verdadeiramente voltada 

para o pleno desenvolvimento dos indivíduos. 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996, abriu-se a 

possibilidade de estados e municípios organizarem seus sistemas de ensino de 

forma autônoma. O currículo da secretaria de educação do distrito federal é 

organizado em “séries anuais, períodos semestrais, ciclos, grupos não 

seriados”, diz a lei em seu artigo 23.  

Os ciclos organizam o tempo escolar de acordo com as fases de 

crescimento do ser humano. Eles podem ser divididos em etapas referentes à 

primeira infância (3 a 6 anos), com a Educação Infantil. Em 1968, o Estado de 

São Paulo realizou a primeira experiência no Brasil, com José Mário Pires 

Azanha como diretor do Departamento de Educação da secretaria estadual. A 

proposta, abandonada ainda no período da ditadura militar, foi retomada nas 

escolas estaduais paulistas e mineiras em 1984.  

Ao contrário, o progresso no desenvolvimento do individuo pode 

consistir em ir além das interações em que desse meio imediato e 

numa adaptação às mesmas que, em tais circunstâncias, tornam-se 

empecilhos à expressão mais plena possível da riqueza das 

verdadeiras características e capacidades humanas. Eis porque falar 

da interação e da adaptação do indivíduo ao seu meio social é no 

mínimo ambíguo tanto no aspecto social como ético. (Vigotski, p. 299). 
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Uma educação de qualidade para todos contende-se, entre outros 

fatores, a atribuição de novas dimensões da escola no que consiste não 

somente na aceitação, como também na valorização das diferenças, 

resgatando os valores culturais e o respeito do aprender e construir, conforme 

define a Declaração de Salamanca (1994 p. 8-9): 

 

 

 

 

 

 

Entretanto, a educação especial que por muito tempo restringiu-se a um 

ensino paralelo, aos poucos vem redimensionando seu papel, atuando no 

atendimento direto desse alunado na rede escolar regular.  

O presente artigo pretende acompanhar, de forma sucinta, a educação 

inclusiva no Brasil, desde sua trajetória histórica até os momentos atuais, 

obtendo como finalidade apresentar as possibilidades e avanços da educação 

inclusiva, baseando-se nos princípios de igualdade e equidade, considerando 

que esta implica colaboração e coparticipação de toda a sociedade.  

Todavia, para que a inclusão aconteça é preciso educar nosso país, 

modificar a história de preconceitos arraigados, tanto da sociedade quanto das 

próprias famílias e/ou pessoas com NEE. 

A Educação Infantil é um passo integrante da Educação Básica. Sendo 

ssim, é necessário que nesse contexto, a avaliação é uma dos argumentos que 

deve ser observado de forma relevante pelo professor, para que não ocorram 

injustiças e incoerências no que foi passado. È necessário que o professor 

tenha conhecimento em relação a avaliação acerca do desenvolvimento da 

criança em um processo contínuo e dinâmico. 

[...] as crianças e jovens com necessidades educativas especiais 

devem ter acesso às escolas regulares, que a elas devem se 

adequar [...] elas constituem os meios mais capazes para combater 

as atitudes discriminatórias, construindo uma sociedade inclusiva e 

atingindo a educação para todos. - Declaração de Salamanca 

(1994, p. 8-9). 
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A avaliação na Educação Infantil funciona através de registros das 

atividades realizadas em sala de aula, onde o observado é a criança, mas que 

o professor deve ser capaz de usar metodologias dinâmicas e prazerosas que 

de fato, sejam coerente e eficaz para o desenvolvimento do processo de 

aprendizagem, são necessários: interação mútua entre aluno e professor, um 

acompanhamento característico e individual para que o professor consiga 

relacionar a aprendizagem com o desenvolvimento da criança e a 

compreensão das áreas do desenvolvimento infantil. 

Uma prática avaliativa é o relatório, que com essa perspectiva exige do 

professor o aprofundamento em teorias do conhecimento do aluno que lhe 

permitam estabelecer conexões entre as hipóteses formuladas pelo aluno e a 

base científica do conhecimento. Visão essa que lhe permita vislumbra novas 

questões e possibilidades de investigação a serem sugeridas para o educando.  

7. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 

A Proposta Pedagógica visa em meio ao seu trabalho atender as crianças 

de faixa etária de 0 meses a 6 anos incompletos ou a completar de acordo com 

a legislação vigente. A instituição oferece atendimento em período integral com 

5 refeições diárias.Temos uma comunidade tranquila e  participa com êxito das 

reuniões  realizadas na  escola . 

Quanto ao funcionamento da instituição atenderá às necessidades da 

comunidade, respeitando os direitos trabalhistas ou estatutários em se tratando 

de direitos trabalhistas. 

 A Educação Infantil nesta instituição é organizada em grupos de idade e 

o regime é sequencial anual, com organização das atividades, criando uma 

integração entre o processo lúdico e as atividades formativas voltadas para a 

educação integral da criança.  

A Educação Infantil oferecerá o mínimo de 200(duzentos) dias de 

trabalho escolar e de 800(oitocentas) horas, conforme o artigo 7º, § 2º da 

Resolução n. 037/2001/CEE/RO e Resolução 005/2006/CME/ARQ. 
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Temos para este ano além de palestras educativas, programas saúde na 

escola e também reunião de pais e a participações dos mesmos em festas 

típicas conforme o calendário escola e festas regionais.  

 As crianças com necessidades educativas especiais serão 

preferencialmente atendidas, respeitado o direito a atendimento adequado em 

seus diferentes aspectos inclusive com adaptações especiais nos banheiros e 

demais acessos. 

 Segue abaixo a rotina semanal da nossa instituição: 

 7h Acolhida das Crianças (Abertura dos portões); 

 7h30min Café da Manhã (Fecha o portão); 

 08h Acolhida em sala: Rodinha de conversas, chamada e atividades 

Pedagógicas de acordo com o cronograma de cada turma; 

 08h30min Parque de acordo com o cronograma no horário da manhã 

das turmas; 

 09h30min Lanche; 

 11h30min Almoço; 

 12h Higienização Bucal; 

 12h10m Hora do Sono; 

 14h15min Lanche; 

 14h30min início dos Banhos; 

 15h15min Atividades Lúdicas diversificadas com acompanhamento 

pedagógico (movimento, música, TV, história, etc); 

 16h30min Jantar; 

 16h50min Higienização; 

 17h às17h30min - Abertura do portão para saída. 

 

   A organização Curricular da Educação Básica segue as determinações 

da Lei Federal n. 9394/96, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Básica e as normas emanadas pelo Conselho Municipal de 

Educação, de modo a: ter presente que os conteúdos curriculares não serão 

fins em si mesmos, mas meios básicos para constituir competências cognitivas 

ou sociais, priorizando-as sobre as informações; ter presente que as 

linguagens serão indispensáveis para a constituição de conhecimentos e 

competências; adotar metodologias de ensino diversificadas, que estimulem a 

reconstrução do conhecimento e mobilizem o raciocínio, a experimentação, a 
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solução de problemas e outras competências cognitivas superiores; reconhecer 

que as situações de aprendizagem provocam também sentimentos e requerem 

trabalhar a afetividade da criança. 

 7.1. PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

7.1.1. Objetivos 

Desenvolver funções formadora, articuladora e transformadora do papel 

os educadores no ambiente escolar. 

Criar ações que viabilizem a formação do grupo para qualificação 

continuada desses sujeitos. Consequentemente,conduzindo mudanças dentro 

da sala de aula e na dinâmica da escola, produzindo impacto bastante 

produtivo e atingindo as necessidades presentes. 

Favorecer a construção de um ambiente democrático e participativo, 

onde se incentive a produção do conhecimento por parte da comunidade 

escolar, promovendo mudanças atitudinais, procedimentais e conceituais nos 

indivíduos. 

Assumir atendimentos diários a pais, funcionários, professores, além da 

responsabilidade de incentivo a promoção do projeto pedagógico, necessidade 

de manter a própria formação, independente da instituição e de cursos 

específicos. 

Promover significativas mudanças, trabalhar com formação e informação 

dos docentes. O espaço escolar é dinâmico e a reflexão é fundamental a 

superação de obstáculos, socialização de experiências e fortalecimento das 

relações interpessoais. 

7.1.2. Ações 

 Acompanhar o desempenho acadêmico dos alunos através, de 

registros orientando os docentes para a criação de atividades 

diferenciadas e direcionadas aos que tiverem desempenho 

insuficiente;  

 Implementação de Projetos a serem trabalhados na escola; 

 Acompanhamento e avaliação dos projetos; 
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 Incentivar e prover condições para viabilização de projetos de 

leitura,   

 Realizar visitas nas salas de aula para acompanhar a dinâmica 

pedagógica e a interação professor-aluno, procurando ajudá-los 

nas dificuldades, caso necessitem; 

 Realização de formação continuada em serviço com os 

profissionais da educação envolvendo contos infantis; 

 Equalização de palestra e oficinas com os pais dos alunos;  

 Acompanhamento da execução da rotina pedagógica diária; 

7.1.3. Metas 

 Dar atenção individual e coletiva a todos envolvidos no processo ensino 

- aprendizagem;  

 Coordenar e subsidiar a elaboração dos diagnósticos da realidade 

escolar; Propiciar o trabalho em conjunto por área, por séries, para 

analisar, discutir, estudar e aperfeiçoar as questões pertinentes ao 

processo ensino- aprendizagem; Incentivar e prever condições para dar 

continuidade aos projetos; 

 Auxiliar e incentivar no uso dos materiais pedagógico e colocar todo o 

acervo a disposição para o trabalho pedagógico dos professores; 

 Auxiliar e orientar os professores nos processos de recuperação 

(Individual - Paralela -Contínua) e nas reposições de aula. 

7.1.4. Indicadores 

 Elaboração de relatórios de todos os participantes; 

 Registros com vídeos e fotos das atividades desenvolvidas ; 

 Ata de assinaturas dos participantes; 

7.1.5. Prazos 

 Durante o ano letivo 
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7.1.6. Recursos necessários 

 Notebook 

 Computador 

 Data show 

 Caderno de ata 

 Câmera fotográfica 

 Celular 

 Canetas 

 Papel 

7.1.7. Responsáveis 

 Coordenador pedagógico 

 Diretora pedagógica 

 Monitoras 

 Professoras 

 

7.2. Estratégias de Valorização e Formação Continuada dos 

Profissionais de Educação 

 A valorização dos profissionais de educação é de suma importância para o 

desenvolvimento contínuo das ações realizadas no contexto educativo e a 

formação continuada, vem contribuir para a mudança e melhoria das práticas 

pedagógicas dentro do âmbito escolar, contribuindo para a valorização do 

profissional da Educação. Sendo assim em conjunto com (SEEDF) Secretaria 

de Estado e Educação do Distrito Federal, vêm sendo desenvolvidas 

formações continuadas e treinamentos que orientam o corpo docente a 

desenvolver atividades referentes a temas diversificados para trabalhar na 

Educação infantil. Segundo Ferry (1987), a formação dos professores é o 

problema-chave do sistema educativo. Ela influencia a orientação da escola 

não apenas no plano de “transmissão” dos conhecimentos, mas também no 

das normas e valores, construindo um lugar de forte concentração ideológica.   

Cronograma de formação continuada que a Secretaria de estado e 

Educação do DF realiza durante o ano letivo em conjunto com a Instituição 

Cepi Tamanduá Bandeira. 
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Fevereiro Reunião assuntos gerais com a equipe. 

Março - 

Abril 1ª Formação continuada com os profissionais Educação infantil. 

Maio - 

Junho 2ª Formação continuada com os profissionais Educação infantil. 

Julho - 

Agosto - 

Setembro - 

Outubro 3ª Formação continuada com a profissional Educação infantil. 

Novembro - 

Dezembro - 

 

7.3. Metodologias de ensino adotadas 

 Oferecer atendimento infantil de excelência para o pleno 

desenvolvimento das crianças nos aspectos físico, psíquico emocional, 

cognitivos e prevenção de situações de violação de direitos; 

 Prover a inclusão social, direcionada ao fortalecimento das famílias e da 

comunidade, através da formação de cidadãos apartir da primeira 

infância; 

 Prestar um bom atendimento, a fim de assistir as crianças, provindas 

das vulnerabilidades encontradas no local, visando seu pleno 

desenvolvimento; 

 Oferecer uma Educação Inclusiva a todos os alunos que necessitam de 

condições especiais de atendimento, eliminando barreiras arquitetônicas 

atitudinais, físicas e na oferta de comunicação alternativa, a fim de 

garantir o que prevê o decreto 6.253 de novembro de 2007, em artigo 

15, parágrafo primeiro. 

 Participar e interagir em brincadeiras de faz de conta, de modo a 

vivenciar diferentes papéis sociais; 

 Estipular o brincar livremente com acesso a brinquedos adequados e 

espaços e espaços como parque e áreas livres da escola, nestes 

momentos haverá interação entre pares e a professora com circuitos ao 

ar livre; 

 Oferecer atividades lúdicas, esportivas, livres e dirigidas, diversidade de 

manifestações artísticas e culturais, que estimulem o desenvolvimento 

global da criança, priorizando a convivência e a socialização através de 

brincadeiras, jogos e competições meninos contra meninas etc. 

 Utilizar materiais pedagógicos adequados para o pleno desenvolvimento 

das atividades que serão realizadas com as crianças; 
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 Assegurar um ambiente adequado que atenda as necessidades de 

desenvolvimento das crianças com segurança e que sejam acolhidas 

cuidada e educada, criando um ambiente de respeito e dignidade com 

mobiliários próprios salas adequadas a idade e necessidade de cada 

criança; 

 Apoiar a família para que a mesma possa ser o núcleo da formação do 

cidadão com parceria  entre família e a escola; 

 Selecionar, formar e capacitar os profissionais envolvidos com a 

educação de maneira planejada e sistemática com cursos, palestras e 

reuniões na escola;  

 Garantir o desenvolvimento integral da criança reconhecendo seu direito 

á  infância como parte de seus direitos de cidadania; 

 Estimular a interação, que promova relacionamentos saudáveis entre: 

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

específica e do calendário escolar; 

7.4. Alinhamento com Diretrizes/Orientações Pedagógicas 

7.4.1. 1º ciclo: Educação Infantil 

Segundo o currículo em movimento do Distrito Federal, os princípios 

orientadores de um currículo que se propõe a ser integrado – unicidade teoria-

prática, interdisciplinaridade, contextualização e flexibilização – apresentam 

grandes possibilidades de serem incorporados ao dia a dia das instituições que 

ofertam Educação Infantil, favorecendo uma organização temporal que respeite 

o ciclo de aprendizagens dos bebês, das crianças bem pequenas e das 

crianças pequenas. 

 A possibilidade de se (re) organizar em ciclos, de adotar o currículo 

integrado e de assumir modificações faz a instituição que oferta Educação 

Infantil se movimentar, porque tais elementos propõem alternativas de 

mudança, de início de novo momento de inquietação e de questionamentos no 

que diz respeito ao planejamento pedagógico, à avaliação, à didática aplicada 

e ao processo de desenvolvimento das aprendizagens. 

 A reorganização dos tempos e dos espaços exige mobilização de todo o 

corpo docente no sentido de encontrar soluções, discutir estratégias e tomar 

decisões quanto ao planejamento e avaliação das ações pedagógicas. A 

responsabilidade da elaboração desse projeto educativo cabe, ao mesmo 

tempo, a todos profissionais da educação e a cada um em particular, uma vez 

que todas as decisões são o resultado das discussões do coletivo. Mais que 
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uma instituição que oferta Educação Infantil organizada em ciclos, esta é uma 

instituição educativa que se reinventa, ao buscar mudar e inovar, de modo a 

garantir a constituição da aprendizagem e do desenvolvimento em todas as 

etapas e modalidades da Educação Básica.  

Isso posto, o Currículo em Movimento do Distrito Federal para a 

Educação Infantil já propõe que as instituições de educação coletiva para a 

primeira infância reflitam sobre novas possibilidades de organização curricular 

a partir de faixas etárias ampliadas, considerando que as interações e 

brincadeiras são seus eixos fundamentais para o desenvolvimento das 

crianças, sendo: 

 Bebês: 0 a 1 ano e 6 meses; 

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

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

1º Ciclo da Educação Básica – Educação Infantil  

Convém salientar que a organização em ciclos apresenta uma idéia de 

progressão das aprendizagens e desenvolvimento das crianças que ocorre por 

meio das ações pedagógicas entre crianças da mesma idade e de idades 

diferentes e entre adultos. Vale destacar que, nesse modelo de organização 

escolar, é preciso considerar a unidade existente no contexto educativo.  

Conforme já mencionado, as crianças são organizadas considerando as 

especificidades da periodização da infância, porém, como o Currículo tem por 

base a Psicologia Histórico-Cultural, essa organização não é rígida, permitindo 

a fluidez. No capítulo a seguir, que trata dos Campos de Experiência, serão 

apresentados objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, sendo eles 

distribuídos entre os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças 

pequenas. Na organização curricular proposta, entre as colunas, há linhas 

pontilhadas, para demonstrar a existência da fluidez, pois, além das 

peculiaridades de cada período da infância, existem as possibilidades de 

influências do contexto social e cultural. 

7.5. RELAÇÃO ESCOLA- COMUNIDADE 

 De acordo com o currículo em movimento (SEEDF) a instituição que oferta 

Educação Infantil para os bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas 
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não é o único lugar de aprendizagens durante a primeira infância. Sendo 

assim, não é possível imputar à Educação Infantil toda a responsabilidade em 

relação aos pequenos. Somente pelo trabalho intersetorial – educação, saúde, 

cultura, esporte, assistência social, sociedade civil organizada e, sobretudo, a 

família e/ou responsáveis, é possível assegurar que os direitos das crianças 

sejam efetivados cotidianamente. Nesse sentido, é essencial a interação 

família e/ou responsáveis e instituição educativa, tendo como fio condutor a 

intenção de garantir à criança seu desenvolvimento integral.  

Há legislações vigentes que indicam e confirmam a necessidade de 

refletir, promover e aperfeiçoar a interação família e/ou responsáveis e 

instituição que oferta Educação Infantil, tais como a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional LDB e o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, 

que ressaltam que os direitos fundamentais das crianças sejam assumidos 

como responsabilidade de todos. Ainda no que se referem às legislações que 

asseguram o direito de participação das famílias e/ou responsáveis, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica – DCN reafirmam que:  

 

 

 

 

 

 

Essa proximidade entre instituição que oferta Educação Infantil e família 

e/ou responsáveis não pode ser esporádica, mas sim sistemática e com 

intencionalidade educativa, uma vez que os efeitos são constituídos a partir 

desse vínculo. Assim, para que os laços sejam estreitados, a relação seja de 

confiança mútua e o núcleo das ações seja a criança, a instituição educativa 

para a primeira infância precisa se organizar no sentido de:  

 Ter uma postura acolhedora em relação às famílias e/ou responsáveis 

de todas as Crianças;  

O atendimento aos direitos da criança na sua integralidade 

requer que as instituições de Educação Infantil, na organização 

de sua proposta pedagógica e curricular, assegurem espaços e 

tempos para participação, o diálogo e a escuta cotidiana das 

famílias, o respeito e a valorização das diferentes formas em 

que as famílias se organizam (BRASIL, 2013, p. 92). 
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 Considerar famílias e/ou responsáveis e comunidade parceiros 

protagonistas da instituição educativa;  

 Programar formas de conversar com as famílias e/ou responsáveis, 

individualmente ou em grupos, de modo a conhecer suas expectativas, 

preocupações, reivindicações e trocar informações sobre as crianças; 

  Apresentar e discutir o cotidiano e a Proposta Pedagógica da instituição 

que oferta Educação Infantil por meio de fotos, projeções de slides ou 

filmes de uma atividade, de exposições de produções infantis, de 

reuniões ou participação direta das famílias e/ou responsáveis nas 

atividades da instituição educativa;  

 Convidar a família e/ou responsáveis para produzir algo ou realizar 

atividades ou Projetos com as crianças;  

 Envolver a família e/ou responsáveis em projetos, tais como narração e 

ou leitura de Histórias para as crianças em casa, pesquisas etc.  

A instituição que atende à Educação Infantil deve ser por sua natureza, 

um lugar de encontros e diálogos. Isso posta, essa instituição educativa e a 

família e/ou responsáveis, exercendo funções distintas e complementares, 

precisam ter um objetivo comum: possibilitar às crianças o seu 

desenvolvimento integral, considerando os ritmos e tempos de cada sujeito. 

    O CEPI Tamanduá Bandeira compreende a importância da 

participação da família na escola, pois é fundamental, já que o 

desenvolvimento de crianças não acontece de maneira isolada nos diversos 

espaços que freguentam. Quando existem aproximidade entre família e a 

escola, um deles é poder juntos, construir uma relação saudável para 

potencializar a confiança em suas próprias capacidades, que se tornem 

independentes e maduros, também como benefícios dessa boa interação é 

diminuir as faltas ou problemas de comportamento lembrando que ,quando os 

pais participam ativamente da vida escolar dos filhos,e demonstram estar 

interessados no processo do desenvolvimento do educando elas se sentem 

apoiadas, acolhidas e mais seguras para seguir no desenvolvimento. 

7.5.1. Reunião de Pais 

A família como primeira instituição social formadora da criança, também é 

responsável por promover o convívio social, o qual deve ter início no ambiente 

familiar. É necessário que a família e escola caminhem juntas com interação 

mútua, buscando se adaptar as mudanças necessárias para uma eficácia na 

educação e no aprendizado.  Durante o ano letivo realizamos reuniões 
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bimestrais com a participação dos pais, onde tratamos de assuntos 

relacionados a vida escolar das crianças.Conforme a LDB (Lei e Diretrizes e 

Bases-9.39496) relata  a importância da participação dos pais no ambiente 

escolar. “A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana....”. 

7.5.2. Eventos abertos a comunidade 

 Para fortalecer o vínculo com os pais e a comunidade e proporcionar a 

socialização e interação, a instituição promove durante o ano letivo alguns 

encontros, seguindo as datas comemorativas e a do calendário escolar das 

instituições parceiras e durante o ano letivo a comunidade, família e alunos são 

convidados a participar das festividades desenvolvidas na escola entre elas: 

festa junina, formatura, festa da família, planejamento pedagógico da 

comunidade, Dia nacional da consciência negra, palestra sobre alimentação 

saudável, projeto literário semana da educação para vida, projeto horta.  

 

8. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 
 

8.1. Avaliação Institucional 

A avaliação Institucional visa o aperfeiçoamento da qualidade do ensino 

da aprendizagem e da gestão institucional, com a finalidade de transformar a 

escola comprometida com a aprendizagem de todos e com a transformação da 

sociedade. 

Os princípios da Avaliação Institucional da SEEDF devem ser um projeto 

desejado por toda a comunidade escolar; avaliação total e coletiva da escola: a 

escola deve ser avaliada em todos os setores e por todos os que fazem parte 

da comunidade escolar; respeito à identidade da escola: deve ter sempre em 

vista que a escola é situada historicamente e tem especificidades que deverão 

ser levados em consideração; unidade de “linguagens”: entendimento comum 

dos conceitos, princípios e finalidades do projeto; competência técnico-

metodológica: deve-se ter uma base científica que direciona o projeto e que 

proporciona legitimidade aos dados coletados.  
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As ações metodológicas e as etapas de avaliação serão 

intencionalmente planejadas pela equipe gestora considerando: visão de 

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

desempenhos e suas inter-relações, tendo como referencial a proposta 

pedagógica; participação coletiva no processo avaliativo participará a 

comunidade de forma individual e coletiva conforme estabelecido pela equipe 

gestora; planejamento e acompanhamento serão assegurados a continuidade 

do processo a fim de que não se limite apenas ao levantamento de 

informações. 

A operacionalização do processo avaliativo poderá ser feita em três 

etapas: fase preparatória que é a constituição do grupo de trabalho, elaboração 

da proposta de avaliação, discussão da proposta e definição do projeto; fase 

executiva acontece na elaboração, discussão, teste de aplicação dos 

instrumentos de coleta e informações, apuração e organização dos dados 

coletados; fase da síntese e análise dos dados que é a revisão do processo e 

ajustes, elaboração de relatórios conclusivos, discussão sobre o uso dos 

resultados encaminhamento de ação e divulgação do relatório final. 

A avaliação do desenvolvimento da criança é feita através da 

observação e registro de forma contínua, mediante o acompanhamento das 

etapas do seu desenvolvimento em função da oportunidade e qualidade das 

vivências proporcionadas na escola. Neste Centro o processo de avaliação 

será realizado, tomando como referência os objetivos estabelecidos, sem a 

promoção, classificação garantindo a observação crítica e criativa das 

atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano; a utilização 

de múltiplos registros realizados para adultos e crianças (relatórios, fotografias, 

desenhos, etc.);  

A continuidade dos processos de aprendizagens por meio de criação de 

estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela 

criança (transição casa/Instituição de Educação Infantil, transições no interior 

da instituição, creche/pré-escola e pré-escola/ensino fundamental); 

documentação específica que permita as famílias conhecer o trabalho da 

instituição, junto às crianças e os processos de desenvolvimento e 
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aprendizagem da criança na Educação Infantil; não retenção da criança. A 

avaliação é uma ferramenta indispensável no processo educativo, pois através 

dela é possível rever, reformular, replanejar ações para que sejam assertivas. 

Isso vale para o acompanhamento do desenvolvimento das atividades 

direcionadas às crianças, bem como para qualquer trabalho desenvolvido 

dentro do espaço educacional. 

Com o intuito de dimensionar os resultados esperados com a oferta do 

atendimento de Educação Infantil das crianças na faixa etária de zero a  5 anos 

completos ou a completar  de acordo com a legislação vigente, estabelecemos 

as seguintes avaliações e acompanhamentos, prevendo o impacto das nossas 

ações educativas: 

 Relatório mensal das atividades desenvolvidas com as crianças, 

feito pelo Coordenador Pedagógico; 

 Avaliação individual e contínua do processo de desenvolvimento 

da criança no caderno de registro de observações, Portfólio e 

relatório individual; 

 Livro de registro diário de ocorrências no qual serão relatados 

fatos relevantes disponibilizando também aos pais e responsáveis 

para registro de observações em sala; 

 Reunião bimestral por seguimento, acompanhamento contínuo e 

diário do planejamento e das atividades, avaliação do trabalho 

que está sendo executado e as possíveis alterações e ajustes, 

feito sob a orientação do coordenador pedagógico; 

 Relatório individual do aluno (RDIA). 

 Relatório mensal do coordenador Pedagógico, Diretora 

Pedagógica e da nutricionista referente às ações realizada com 

as crianças e suas famílias. 

 Avaliar periodicamente o trabalho realizado; 

 A avaliação ou RDIA representa um exercício de observação 

direta do desenvolvimento da criança na aquisição de habilidades 

no uso das diversas linguagens e na integração com o grupo 

social. 
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8.5. CONSELHO DE CLASSE  

 Conforme as Orientações Pedagógicas (p.83) o desenvolvimento da 

criança na Educação Infantil deve ser constantemente acompanhado, por meio 

da observação atenta do professor, que registra seus avanços e dificuldades 

avaliando as atividades já desenvolvidas e propondo novas tendo por objetivo a 

superação dos obstáculos encontrados. O Conselho de Classe tem o sentido 

de ampliar o conhecimento sobre a criança, por meio da visão de diferentes 

olhares, é uma reunião avaliativa em que todos os profissionais envolvidos no 

processo ensino-aprendizagem discutem acerca da aprendizagem dos alunos.  

Em atenção a Circular Conjunta nº 009/2016 SUBEB/SUPLAV, de 11 de 

maio de 2016, anexo 15.  

De acordo com o Art. 164 da Resolução nº 1/2012 - Conselho de 

Educação do Distrito Federal:  

 
 
 
 
 

 

 

O documento Diretrizes de Avaliação Educacional: aprendizagem 

institucional e em larga escala orienta que as reuniões do Conselho de Classe 

devam acontecer em todas as etapas e em todas as Unidades Escolares. 

 Para as turmas de Educação Infantil, o registro das reuniões de 

Conselho de Classe deverá ser feito em “livro ata”, manuscrito ou digitado, 

devendo conter obrigatoriamente: identificação da unidade escolar data de 

reunião do conselho de classe, propósito da reunião (se o Conselho foi 

ordinário ou extraordinário), resumo, decisões, encaminhamentos, conclusões 

e assinatura de todos os participantes 

8.5.1. Conselho de classe da educação infantil 

O conselho de classe é realizado bimestralmente, onde o professor 

acompanha por meio de observação diária os avanços e as dificuldades dos 

educandos estas observações são realizadas diariamente por meio das 

O Conselho de Classe é obrigatório e tem por objetivo o acompanhamento e 

a avaliação do processo de desenvolvimento do estudante, incluindo o seu 

resultado final. 

Parágrafo Único: Devem participar do Conselho de Classe: docentes, diretor 

da Instituição Educacional e, sempre que necessário profissionais 

especializados e representantes dos estudantes e/ou pais. 
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atividades desenvolvidas no decorrer e são registradas individualmente em 

cadernos de ata, para juntos discutirmos ações para soluções dos obstáculos 

encontrados com assinatura dos docentes. 

O conselho de classe é uma reunião avaliativa em que diversos 

especialistas envolvidos no processo ensino-aprendizagem discutem acerca da 

aprendizagem dos alunos, o desempenho dos docentes, os resultados das 

estratégias de ensino empregadas, a adequação da organização curricular e 

outros aspectos referentes a esse processo, a fim de avaliá-lo coletivamente, 

mediante diversos pontos de vista. 

Quem participa: Professores, orientadores, supervisores e toda equipe 

escolar, pais, comunidade, alunos e/ou seus representantes com o objetivo, 

compartilhar informações sobre acerca de cada aluno para embasar a tomada 

de decisões para a melhoria do processo ensino-aprendizagem: 

 Viabiliza avaliações mais completas sobre a aprendizagem e o 

desenvolvimento dos alunos; 

 Facilita a compreensão dos fatos com a exposição de diversos pontos 

de vista; 

 Permite a avaliação da eficácia dos métodos utilizados; 

 Possibilita a análise do currículo; 

 Promove a troca de idéias para tomada de decisões rumo à melhoria do 

processo ensino-aprendizagem; 

 Favorece a integração entre professores. 

 Preparar a pauta da reunião e atas listando os itens que precisam ser 

comentados e discutidos. Todos os participantes devem ter direito à 

palavra para enriquecer o diagnóstico dos problemas, suas causas e 

soluções. 

Chegar a um consenso da equipe em relação: 

 As avaliações de desenvolvimento dos alunos, conta do Projeto 

Grafismo, considerando as singularidades de comportamentos, 

aprendizagens e histórias de vida de cada um, que é feito do ano inteiro 

de modo a observação evolução da escrita da criança. 

 Ás intervenções necessárias para melhorar o processo ensino-

aprendizagem das turmas e dos alunos, individualmente. 

 Promover uma visão mais correta, adequada e abrangente do papel da 

avaliação no processo ensino-aprendizagem; 
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 Valorizar a observação do progresso individual dos alunos aula a aula, 

bem como seu comportamento cognitivo, afetivo e social durante as 

aulas; 

 Reconhecer o valor da história de vida dos alunos, tanto no que se 

refere a seu passado distante quanto próximo (período a ser avaliado); 

 Incentivar a auto-análise e auto-avaliação dos profissionais de ensino; 

 Prever mudanças tanto na prática diária de cada docente como também 

no currículo e na dinâmica escolar, sempre que necessário; 

 Traçar metas para que as mudanças sugeridas sejam efetivamente 

realizadas. 

 

9. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
9.1. Alinhamento com o currículo da etapa 

O Projeto Proposta Pedagógica é uma proposta flexível a serem 

concretizados nos projetos educacionais, planejamentos semanais e anuais, 

assim estão contidas as tendências pedagógicas utilizadas no CEPI Tamanduá 

Bandeira, bem como o sistema de estimulação, acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento das crianças. 

O currículo do CEPI Tamanduá Bandeira é constituído de uma Base 

Nacional Comum sendo desenvolvida sob a forma de atividades, quer pela 

interdisciplinaridade ou pela contextualização, que envolva os temas 

transversais que serão trabalhados de forma integrada aos componentes 

curriculares com a plena observância dos princípios de relacionamento, 

ordenação e sequência. 

O Currículo voltado para a formação básica do educando tem como 

finalidade atender às atividades concretas e às diferenças individuais do 

educando. Nesta perspectiva, o currículo busca o desenvolvimento harmonioso 

das capacidades e habilidades do educando, respeitando o ritmo e a diferença 

de cada um deles. 

O currículo do CEPI Tamanduá Bandeira visa garantir aos seus 

educandos o acesso ao saber socialmente elaborado, acumulado pela 

humanidade e a organização curricular é elaborada em conjunto com os 

representantes da comunidade escolar. 
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A Educação Infantil exerce grande influência na formação pessoal e 

social do educando, numa perspectiva de educação para a cidadania que se 

reflete na qualidade de formação do ser interagindo no meio em que vive. 

As atividades permanentes são organizadas de forma diversificada em 

um mesmo tempo e espaço e são desenvolvidas várias atividades, tais como: 

cantos, desenhos, pinturas, passeios e dramatizações entre outras, auxiliando 

no desenvolvimento da autonomia do educando. 

Na Educação Infantil os conteúdos são apresentados nos diversos 

momentos e em todas as etapas, organizados através de planejamentos 

anuais /bimestrais /semanais. Os procedimentos da escola são influenciados 

por valores da saúde, da educação e do desenvolvimento infantil. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394/96, ao 

anunciar a Educação Infantil, realizada em creches e pré-escolas, como 

primeira etapa da Educação Básica, sugere um esforço integrador da 

Educação Infantil com os demais níveis educacionais, ensino fundamental e 

médio. Outros documentos que se seguem à LDBEN e, inclusive, os mais 

recentes como a Resolução CNE/CEB nº.4, de 13/07/2010, mencionam, 

explícita ou implicitamente, o caráter de organicidade, sequencialidade e 

articulação que deve presidir a estruturação da educação básica brasileira 

realizada pelos próprios níveis educacionais através de ações coordenadas 

como a transição da Educação Infantil para o ensino fundamental. 

 

O olhar sobre as crianças pequenas vem, crescentemente, ganhando 

espaço nos planos social e político. Cada vez mais as organizações juntam-se 

para pensar maneiras de melhor compreender esse período inicial de vida e 

suprir a demanda da transição, contudo estamos trabalhando com as crianças 

o processo de letramento e o passeio para conhecer a escola ao qual irão 

conhecer o espaço escolar, e a escola remanescente que é de direito dos 

meninos e meninas. A própria concepção de infância vem sendo objeto de 

estudos e discussões da contemporaneidade. 
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Seguindo o calendário da Secretaria de Educação, temos os projetos 

Semana Distrital de Conscientização, Consciência Negra (trabalhando a 

identidade cultural), Planejamento Pedagógico com a Comunidade Escolar. 

Para uma organização curricular abranger os diversos projetos maiores 

que recebemos da Secretaria de Educação elaborados de conhecimentos e da 

construção de personalidade infantil estabelece-se uma diferenciação entre 

vários âmbitos de experiências 

9.1.1. Educação Infantil  

Segundo o currículo em movimento da Educação Infantil do Distrito 

Federal, a Educação Infantil é duplamente protegida pela Constituição Federal 

– CF (BRASIL, 1988): tanto é direito das crianças com idade entre zero e cinco 

anos (Art. 208, IV), como é direito das trabalhadoras e dos trabalhadores das 

cidades e do campo em relação às suas filhas, filhos e dependentes (Art. 7, 

XXV). Ou seja, a Educação Infantil ilustra a relação recíproca que caracteriza 

os direitos humanos ao unir o direito à educação e ao trabalho. Nesse sentido, 

a Educação Infantil volta-se como expressão dos direitos humanos, com foco 

na dignidade e no direito de aprendizagem das crianças. Além disso, 

representa possibilidades de emancipação, uma vez que a garantia de oferta 

da Educação Infantil viabiliza o ingresso ou permanência de trabalhadoras e 

trabalhadores, com destaque às mulheres, no mercado de trabalho. 

É importante mencionar que nem sempre o atendimento educativo foi 

assegurado às crianças dessa faixa etária. Voltando um pouco na história, até 

o século XVIII, não existia nem mesmo um olhar às singularidades das 

crianças. Entre os séculos XIX e XX, começam a emergir, de modo ainda 

incipiente, uma inflexão na direção dos direitos das crianças, prerrogativas de 

cidadania, teorias do desenvolvimento e conhecimento da periodicidade da 

vida infantil. Iniciativas da Medicina, da Psicologia e da Pedagogia formulam 

discursos e sustentam práticas, divulgando normas de higiene e cuidados para 

as crianças. Investem-se em campanhas de amamentação, criam-se 

instituições de atendimento, como as creches (ainda com um viés assistencial) 

e jardins de infância.  
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Com o tempo, começa a ganhar corpo um ideário sobre a infância que 

atribui à criança o status de sujeito de direitos, estendendo-se na elaboração 

de documentos celebrados internacionalmente, entre os quais, a Declaração de 

Genebra (1924), a Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959) e a 

Convenção dos Direitos da Criança (1989).  

No Brasil, a década de 1980 marca a virada do processo de 

reconhecimento e valorização da infância, porque o enfoque sai da tutela da 

família e recai sobre o direito assegurado pelo Estado. A criança passa a ser 

considerada sujeito de direitos, fruto da mobilização da sociedade civil 

organizada, do movimento de mulheres e de pesquisadoras e pesquisadores 

da educação, em especial da Educação Infantil, que, por meio de intensas lutas 

e discussões sobre a necessidade da educação formal, culminou com os 

avanços registrados na CF de 1988, que passa a considerar a criança como 

sujeito de direitos: direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 

à dignidade, ao respeito, à liberdade, às convivências familiar e comunitária. 

 Uma das consequências desse movimento é o reconhecimento da 

Educação Infantil como dever do Estado e direito da criança. Se a promulgação 

do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA em 1990 foi um dos primeiros 

marcos nessa direção, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB, promulgada em dezembro de 1996, é a consolidação que firma o elo 

entre a primeira infância e o atendimento educativo em instituições de 

educação coletiva. A Educação Infantil, segundo os artigos 29 e 30 da LDB é a 

“primeira etapa da Educação Básica”. Essa lei consagra definitivamente o 

atendimento às crianças de até cinco anos de idade, como parte da estrutura e 

do funcionamento dos sistemas educacionais. Seguindo a mesma direção, a 

BNCC define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais 

para a Educação Infantil e demais etapas da Educação Básica, afirmando a 

necessidade e importância de atendimento educativo às crianças da primeira 

infância. 

 
 
 
 
 
 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de 

caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de 

aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao 

longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que 

tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano 

Nacional de Educação (BRASIL, 2017, p. 05). 
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A Educação Infantil organiza-se em dois momentos, denominados 

Creche e Pré-escola. Tais denominações são controversas. A história da 

Educação Infantil no Brasil tem se pautado numa luta entre superar o 

assistencialismo, por muito tempo associado à creche, e a preparação para o 

Ensino Fundamental, também, por algum tempo, ligada à pré-escola. Dessa 

forma, quando se fala em Creche e Pré-escola, não se vincula a nenhuma 

dessas concepções; trata-se, na verdade, da organização da primeira etapa da 

Educação Básica.  

Uma nova organização dentro dessa já estabelecida na legislação 

brasileira foi apresentada pela BNCC: bebês (de 0 a 1 ano e 6 meses), 

crianças bem pequenas (de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) e crianças 

pequenas (de 4 anos a 5 anos e 11 meses), compreendendo esses três 

períodos singulares da infância em suas especificidades e necessidades para 

cada momento do desenvolvimento, sem a pretensão de enturmação seriada, 

que tem como critério as idades estanques. Entende-se essa forma de 

organização como constituinte da unidade da Educação Infantil – Primeiro 

Ciclo, segundo a organização da Educação Básica da SEEDF.  

A Educação Infantil não é assistencial, tampouco preparatória, pois trata-

se de uma etapa da Educação Básica que abarca os direitos de aprendizagem 

voltados às reais e atuais necessidades e interesses das crianças, no sentido 

de proporcionar seu desenvolvimento integral.  

Segundo o artigo 29 da LDB, a Educação Infantil tem como finalidade “o 

desenvolvimento integral da criança até cinco anos em seus aspectos físico, 

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

comunidade”. E, conforme o artigo 5º das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil – DCNEI de 2010, a Educação Infantil é oferecida em 

estabelecimentos de educação, que se caracterizam como espaços 

institucionais não domésticos. Esses estabelecimentos são públicos ou 

privados e precisam educar cuidando e cuidar educando, compreendendo a 
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unidade indissociável desses Eixos Integradores, entre crianças de zero a 

cinco anos e onze meses de idade no período diurno, em jornada integral ou 

parcial 

 Em seu artigo 8º, as DCNEI ressaltam que o objetivo principal da 

primeira etapa da Educação Básica é colaborar para o desenvolvimento 

integral das crianças ao garantir aprendizagens, bem como o direito à proteção, 

à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à 

interação com crianças de diferentes faixas etárias e com adultos.  

As perspectivas crítica e pós-crítica compreendidas nos pressupostos 

teóricos do Currículo em Movimento, como também a Psicologia Histórico-

Cultural e Pedagogia Histórico-Crítica, apresentam o ato educativo como 

profundamente revolucionário, no sentido de provocar nas pessoas mudança 

de vida a partir da apropriação do patrimônio cultural da humanidade. Nas 

interações, por meio do uso de instrumentos e signos, as pessoas se 

humanizam, são modificadas pela cultura e a modificam, numa relação 

dialética. Tais perspectivas enfatizam também a constituição da individualidade 

a partir da coletividade. Dessa forma, por meio das interações e brincadeiras, 

ocorre a vivência das práticas sociais, contempladas pelos campos de 

experiência e a apropriação dos saberes necessários, o que provocará uma 

nova formação. É importante lembrar que Vigotski (2012a) apresenta uma 

periodização das idades que não é estanque, pois depende das experiências 

culturais estabelecidas. A cada nova idade (ou período), a criança vivencia 

experiências que contribuem para novas formações. Estas inauguram e 

apontam transformações psicológicas, bem como geram uma nova situação 

social do desenvolvimento.  

Essencialmente, essas teorias entendem que cada ser humano é 

diferente, portanto, segue caminhos diversos para aprender e desenvolver-se. 

Assim, estruturar um currículo sobre essas bases implica lançar mão de 

práticas pedagógicas inovadoras e abertas, que proporcionem as descobertas, 

o respeito ao momento do desenvolvimento e às necessidades de cada ser 

humano e, no que diz respeito à primeira infância, que proponham ações 

educativas com intencionalidade a fim de fomentar o desenvolvimento da 
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criatividade, da colaboração intra e intergeracional, da imaginação e da 

participação, enfatizando os princípios éticos, estéticos e políticos sobre os 

quais se fundamentam a Educação Infantil (BRASIL, 2010a).  

A constituição da sociedade deve ser permeada pelo pleno respeito às 

crianças, em constante processo de valorização do protagonismo infantil, com 

a garantia de diferentes formas de sua participação, tanto no planejamento 

como na realização e avaliação das atividades que elas participam no contexto 

da instituição que oferta Educação Infantil.  

No ano de 2013, foi instituída a Lei Federal nº 12.796/2013 que altera a 

LDB 9.394/1996 e determina que a educação obrigatória e gratuita atenda às 

crianças e adolescentes de quatro a 17 anos de idade, resultando na 

obrigatoriedade de as famílias e/ou responsáveis matricularem suas crianças 

na Educação Infantil a partir da idade estabelecida.  

Na SEEDF, o atendimento educativo às crianças entre zero e cinco anos 

e onze meses de idade encontra-se distribuído em unidades públicas diversas: 

Jardim de Infância – JI e Centro de Educação Infantil – CEI. Também, por 

questões estruturais, tem-se ainda turmas de Educação Infantil em espaços 

que não atendem às especificidades das crianças, como Escola Classe – EC, 

Centro de Atendimento Integral à Criança – CAIC, Centro de Ensino 

Fundamental – CEF, Centro Educacional – CED. Além disso, a SEEDF 

estabelece parcerias com Organizações da Sociedade Civil – OSC, que são as 

Instituições Educacionais Parceiras. Essas instituições atendem em prédios 

próprios ou públicos construídos pela SEEDF em parceria com o Ministério da 

Educação – MEC, que são as unidades do Pro-Infância, denominadas no 

Distrito Federal de Centros de Educação da Primeira Infância – CEPI. Outro 

grupo a ser considerado é o das instituições privadas, confessionais ou não, 

que apresentam organizações diversas.  

A maior oferta desta Secretaria concentra-se no atendimento educativo 

às crianças pequenas (de 4 anos a 5 anos e 11 meses). Já em relação aos 

bebês (de 0 a 1 ano e 6 meses) e às crianças bem pequenas (de 1 ano e 7 

meses a 3 anos e 11 meses), ainda há a necessidade de estender o 

atendimento educativo visando oportunizar a Educação Infantil para todas as 
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faixas etárias, como prevê tanto a Meta 1 do Plano Nacional de Educação – 

PNE (2014-2024), como a Meta 1 do Plano Distrital de Educação – PDE (2015-

2024). Essa política de expansão deve vincular a garantia de qualidade na 

infraestrutura e equipamentos, na gestão, na formação dos profissionais da 

educação e nas práticas pedagógicas e avaliativas.  

Em relação ao tempo de permanência das crianças nas instituições de 

educação coletiva, oferta-se tanto jornada de tempo parcial (cinco horas), 

quanto de tempo integral (dez horas). Em todos os casos, ressalta-se que os 

profissionais devem trabalhar pela promoção das aprendizagens e do 

desenvolvimento integral das crianças. 

 

9.1.1.1. Eixos integradores da Educação Infantil 

   Segundo o currículo em movimento da Educação Infantil a 

Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 5, de 17 de dezembro de 

2009, fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Esse 

documento delibera, em seu artigo 9º, que as práticas pedagógicas que 

compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos 

norteadores a brincadeira e as interações.  

Assim, a SEEDF adota como Eixos Integradores do Currículo estes 

elementos basilares do trabalho educativo com as crianças: Educar e Cuidar, 

Brincar e Interagir. Tais eixos precisam ser considerados juntamente com os 

Eixos Transversais do Currículo em Movimento: Educação para a Diversidade; 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a 

Sustentabilidade.  

O cotidiano de educação coletiva é permeado por essa transversalidade, 

que reclama ações acerca da biodiversidade e diversidade cultural, étnico-

racial, de crença, de gênero e configurações familiares, inclusão das crianças 

com deficiência, atendimento à heterogeneidade e à singularidade, direito às 

aprendizagens e diversas formas de viver a infância e convivências entre as 

gerações. 
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Portanto, a elaboração da Proposta Pedagógica – PP, que é construída 

à luz deste currículo, precisa ser pensada de acordo com a realidade da 

instituição que oferta Educação Infantil, observando características, identidade 

institucional, escolhas coletivas e particularidades pedagógicas, de modo a 

estabelecer a integração dessas experiências, bem como conhecer a realidade 

social que permeia tais instituições e a realidade das crianças com as quais 

atua pedagogicamente. Todos esses elementos precisam dialogar com os 

Eixos Transversais e Integradores, que se aplicam à realidade da Educação 

Infantil do Distrito Federal por inteiro. 

 Educar e Cuidar  

Os profissionais que atuam na Educação Infantil precisam compreender 

as especificidades dessa etapa da educação e a concepção da criança como 

sujeito de direitos, de modo a pautar sua ação em atividades que contemplem 

o cuidar e educar, compreendendo a unidade que implica tais ações. 

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 às exigências de um 

projeto político-pedagógico sistematizado” (BARBOSA, 2009, p. 82). 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 29 Currículo 

em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil 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 do patrimônio 

cultural da humanidade, expresso nas artes, ciências, tecnologias, tradições, 

acesso ao qual as crianças efetivamente têm 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. Daí a 
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necessidade de que as ações pedagógicas, na instituição que atende à 

Educação Infantil, sejam planejadas, tenham intencionalidade e partam de 

situações reais do cotidiano. 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 se conhecer o mundo são proposições de cuidados 

educacionais, ou ainda, significam uma educação cuidadosa” (BARBOSA, 

2009, p. 70). O cuidado é, portanto, uma postura ética de quem educa.  

 Brincar e Interagir  

Na Educação Infantil, as aprendizagens ocorrem em meio às relações 

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

crianças da mesma faixa etária e de outras idades quanto com os adultos, o 

que contribuirá efetivamente para seu desenvolvimento. Ressalta-se que as 

interações se estabelecem nas relações sociais, desde o nascimento, por meio 

de comunicação gestual, corporal e verbal. Constituem-se como possibilidades 

de ouvir o outro, de conversar e trocar experiências e de aprender coletiva e 

colaborativamente. 

A maneira como as relações sociais acontecem, no âmbito da instituição 

de educação para a primeira infância, influencia na qualidade do processo de 

aprendizagem e desenvolvimento. Em vista disso, o coletivo, a troca de 

experiência, a relação com os objetos, pessoas e os elementos sociais e 

culturais contribuem para a constituição de vínculos com o outro e com o 

conhecimento, a curiosidade, o espírito investigativo, criativo e imaginativo.  

Nas interações que se estabelece em uma educação cuidadosa, a 

unidade afeto-intelecto precisa se consolidar, pois a atividade intelectual 

envolve a afetividade intrinsecamente como ações indissociáveis presentes nos 

relacionamentos humanos. Portanto, em meio às práticas educativas, é 

essencial a possibilidade de expressão das emoções e dos sentimentos, pois 
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as pessoas envolvidas nessa prática educativa afetam e são afetadas 

(VIGOTSKI, 2009). 

 A compreensão da criança como ser que pensa e sente 

simultaneamente pode mensurar a relevância da afetividade como parte 

integrante do processo de aprendizagem e desenvolvimento, o que deve pautar 

a reflexão sobre as interações estabelecidas na instituição de educação para a 

primeira infância. Assim, é importante conhecer as preferências das crianças, a 

forma delas participarem nas atividades, seus parceiros elegidos para os 

diferentes tipos de tarefas e suas narrativas. Essas observações e percepções 

podem ajudar o profissional da educação a reorganizar as atividades de modo 

mais adequado à realização dos propósitos infantis e das aprendizagens 

coletivamente trabalhadas. As interações criança/criança são essenciais e 

merecem conquistar tempos e espaços no planejamento e nas atividades.  

Os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento do Distrito Federal 

não entendem o desenvolvimento como uma conquista individual, mas coletiva 

e que ocorre a partir do caminho de desenvolvimento de cada criança, em meio 

às relações sociais e culturais. Nas relações interpessoais, intra e 

intergeracionais, com os objetos da cultura e com os saberes, a criança 

aprende, desenvolve-se e humaniza - se. Outro aspecto importante traz-nos 

Kishimoto (2010) ao afirmar a necessidade de integrar a educação ao cuidado 

e à brincadeira, apresentando como elementos exigidos a(s):   

 Interação com o docente; 

 Interação com os pares; 

 Interação com os brinquedos e materiais; 

 Interação entre criança e ambiente; 

 Interações (relações) entre a instituição que oferta Educação Infantil, a 

família e/ou responsáveis e a criança. 

  Segundo Kishimoto (2010, p. 01), “a opção pelo brincar desde o 

início da educação infantil é o que garante a cidadania da criança e ações 

pedagógicas de maior qualidade”. Brincando, a criança lança mão de variadas 

formas de expressão: gesticula, fala, desenha, imita, brinca com sons, canta, 

entre outras possibilidades. 
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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).  

Segundo Vigotski (2008), a brincadeira cria a chamada zona de 

desenvolvimento iminente3, impulsionando a criança para além do estágio de 

desenvolvimento que ela já atingiu. Para o autor, o brincar libera a criança das 

limitações do mundo real, permitindo que ela crie situações imaginárias. 

   Brincar é uma ação simbólica essencialmente social, que depende das 

expectativas e convenções presentes na cultura. Quando duas crianças 

brincam de ser um bebê e uma mãe, por exemplo, fazem uso da imaginação, 

mas, ao mesmo tempo, não podem se comportar de qualquer forma; devem 

obedecer às regras do comportamento esperado para um bebê e uma mãe, 

dentro de sua cultura. Caso não o façam, correm o risco de não serem 

compreendidas pelos companheiros de brincadeira.  

Contudo, de acordo com a Psicologia Histórico-Cultural, ninguém nasce 

sabendo brincar. A brincadeira emerge da vida em sociedade entre os seres 

humanos. Aprende-se pelas interações com outras crianças e com adultos, 

pelo contato com objetos e materiais, pela observação de outrem, pela 

reprodução e recriação de brincadeiras, pelas oportunidades ofertadas para 

isso. Aprende-se nas instituições de Educação Infantil, em casa e na 

sociedade, nas interações que se estabelecem entre os familiares e amigos. As 

possibilidades de exploração do brinquedo, por exemplo, dependem da ação 

dos adultos e do que a criança incorpora dessa relação.  

Diante de tudo isso, sugerem-se algumas perguntas que podem orientar 

a vivência da brincadeira no cotidiano da instituição de Educação Infantil: Por 

que as crianças brincam? 

 Brincar é realmente importante na instituição de Educação Infantil? 

 Qual a relação entre brincadeira, aprendizagens e desenvolvimento? 
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 De que maneira organizar e incentivar brincadeiras que quebrem os 

estereótipos de gênero e etnia? 

 Como articular as brincadeiras e interações com as experiências da 

comunidade? 

 Como preservar a memória cultural popular e vinculá-la às novas 

tecnologias? 

 Como observar, acompanhar e participar das brincadeiras para 

estabelecer vínculos e contribuir para o desenvolvimento da criança?   

 Como contribuir com a imaginação infantil instigando a criatividade, 

investigação curiosidade?   

 É possível e desejável inserir atividades lúdicas, jogos e cantigas 

tradicionais no repertório contemporâneo da brincadeira infantil? 

Permitir que as crianças sejam protagonistas nas ações de brincar não 

significa deixá-las sem a supervisão e orientação de adultos. A criança, em 

todos os espaços e tempos da instituição de Educação Infantil, é o centro do 

planejamento curricular: mesmo quando brinca sozinha, o professor precisa ter 

um olhar atento ao que está acontecendo, observando as ações, indagações e 

conquistas que as crianças estabelecem por meio das brincadeiras. Tal como 

ressalta Kishimoto (2010), 

 

 

 

 

 

 

 A brincadeira deve se fizer presente nos gestos e nas diferentes formas 

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

pelos profissionais da educação. Ela também precisa guiar outras atividades, 

como troca de fraldas, banho, alimentação e escovação dos dentes, 

independentemente da faixa etária. 

A brincadeira, como prática educativa, possibilita que as interações entre 

as crianças e seus pares e entre elas e os adultos se constituam como um 

instrumento de promoção da imaginação, da experimentação e da descoberta. 

São inúmeras as experiências expressivas, corporais e 

sensoriais das crianças pelo brincar. Não se podem planejar 

práticas pedagógicas sem conhecer a criança. Cada uma é 

diferente de outra e tem preferências conforme sua 

singularidade. Em qualquer agrupamento infantil, há crianças 

que estão mais avançadas, outras, em ritmos diferentes. Dispor 

de um tempo mais longo, em ambientes com variedade de 

brinquedos, atende os diferentes ritmos das crianças e respeita 

a diversidade de seus interesses (KISHIMOTO, 2010, p. 4). 
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9.1.1.2. Campos de Experiência 

 O eu, o outro, e o nós 

Este campo de experiência propõe que as crianças descubram a si 

mesmas, aos grupos das quais fazem parte (família e/ou responsáveis, 

Instituição de Educação para a primeira infância, igreja, academia etc.) e a 

outros coletivos, no sentido de formar sua identidade e alteridade. Fomenta-se 

o fortalecimento das crianças nos seus grupos e o respeito aos demais que 

delas diferem elementos fundamentais da beleza e riqueza da diversidade 

humana.  

A proposta perpassa a constituição da autonomia, da autorregulação, do 

autocuidado, bem como dos sentimentos de reciprocidade. A partir desse 

entendimento, o cuidado com os outros e com o meio ambiente, o 

pertencimento e responsabilidade com as pessoas, os animais, a natureza e o 

planeta também são reforçados.  

Tendo em mente a interlocução entre as múltiplas linguagens da 

infância, as linguagens mais presentes neste campo de experiência são: 

cuidados consigo e com o outro e interações com a natureza e a sociedade.  

A constituição da identidade da criança está ligada ao conhecimento, 

controle e domínio do próprio corpo, bem como ao conhecimento de suas 

capacidades e limitações. De fato, esse conhecimento é o primeiro referencial 

da criança para se descobrir como pessoa e se inserir na vida de sua 

comunidade. O cotidiano do bebê e da criança é assinalado por sua inserção 

em diversas práticas sociais, processo fundamental para que conquistem 

conhecimentos sobre a vida social, ampliem suas experiências e estabeleçam 

novas formas de relação consigo, com o outro, com os instrumentos e com a 

natureza. 

 A partir do que vivem e sabem sobre as crianças, os profissionais da 

educação devem proporcionar situações para que elas compreendam e 

internalizem a organização da sociedade, as diferenciações dos grupos sociais, 

as maneiras de viver e de trabalhar, o sentimento de pertencimento aos grupos 

sociais, dentre outros elementos que constituem a vida cultural humana.  
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Importa abordar os acontecimentos, as manifestações culturais e as 

relações sociais em determinadas condições para elaborar as noções de 

tempo, de espaço e de consequências. Conhecer a própria história e a história 

da humanidade e constituir sua identidade coletiva também são prerrogativas 

dessa abordagem. Além disso, a criança, por ser um sujeito histórico-cultural, 

eminentemente social, também produz história e cultura. 

 Corpo, gestos e movimentos 

Esse campo de experiência propõe o trabalho voltado ao 

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

mundo desde cedo por meio de gestos e movimentos corporais, sejam eles 

dotados de intencionalidade ou de impulsos próprios da infância, bem como de 

espontaneidade ou coordenação de movimentos, gestos e sentidos. A criança 

brinca e interage em diversas situações sociais e culturais as quais está 

exposta, estabelecendo relações que produzem conhecimentos sobre si e o 

outro e, progressivamente, tomando consciência de sua corporeidade.  

Na Educação Infantil, as linguagens se entrelaçam e as diversas 

dimensões de aprendizagem se fundem na expressão da criança, o que torna 

essencial o trabalho corporal como instrumento de interação e comunicação 

que possibilita seu desenvolvimento e aprendizagem. O trabalho corporal 

educativo na Educação Infantil deve levar em conta a centralidade do corpo da 

criança, voltando-o para o conhecimento e reconhecimento de suas 

potencialidades, limites, sensações e funções corporais. Dessa forma, o corpo, 

como veículo de expressão das diversas linguagens (a música, a dança, o 

teatro e as brincadeiras, dentre outras), comunica-se com outros campos de 

experiência, de modo a promover possibilidades de desenvolvimento integral.  

Nesse processo, é fundamental considerar ainda as contribuições de 

todas as matrizes culturais que compõem a sociedade brasileira. Assim, jogos 

e brincadeiras de origem africana, indígena e européia, que deram origem à 

população brasileira, por exemplo, devem ser considerados para o 

planejamento das ações na Educação Infantil.  
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Os cuidados físicos necessários com o corpo perpassam as interações 

da criança com o meio, com o outro e consigo mesma, fato que torna o 

trabalho educativo corporal primordial ao desenvolvimento da noção do que é 

seguro ou do que pode promover riscos para sua integridade física. No entanto, 

ressalta-se que tais cuidados devem propiciar à criança condições de 

expressão sem que supostas limitações tolham seu desenvolvimento. 

 O trabalho pedagógico nesse campo de experiência deve propiciar 

explorações de movimentos que envolvam o próprio repertório da criança, 

ampliando-o à descoberta de variados modos de ocupação dos espaços com o 

corpo, bem como de atividades que lhe possibilite expressões cognitivas e 

afetivas em suas relações sociais e culturais, entrelaçadas às diversas 

linguagens e campos de experiências trabalhados. Para tal, o repertório deve 

abranger atividades que envolvam mímica, expressões faciais e gestuais; 

sonoridades; olhares; sentar com apoio; rastejar, engatinhar, escorregar e 

caminhar, apoiando-se ou livremente; correr; alongar; escalar; saltar; dar 

cambalhotas; equilibrar-se e rolar. Além dessas, o repertório pode incluir 

também as atividades que surgirem das brincadeiras e interações propostas no 

trabalho educativo com outras linguagens e campos de experiência, em que a 

autonomia e o protagonismo infantil devem ser levados em consideração nos 

objetivos pretendidos nesse campo de experiência. 

 Traços, sons, cores e formas 

Esse campo de experiência abrange o trabalho educativo que evidencia 

as manifestações artísticas, culturais e científicas como aporte de 

desenvolvimento infantil, sejam elas locais ou de maior amplitude, como 

regionais, nacionais ou internacionais. 

Nele, reconhece-se que a criança está imersa na cultura desde seu 

nascimento e convive com manifestações diversas, por meio de variados 

veículos aos quais está exposta, como dramatização, dança vídeos, jogos de 

faz de conta, brincadeiras, sonoridades e músicas que ouve cotidianamente, 

cores que permeiam suas atividades sociais e culturais, dentre outros.  
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A criança como sujeito social e cultural produz cultura e traz consigo 

experiências e vivências provenientes de suas relações nos diversos grupos 

sociais aos quais pertencem como família, igreja, clubes, dentre outros, que 

compõem rico material de trabalho no espaço da Educação Infantil. 

 O trabalho nesse campo de experiência deve propiciar o 

desenvolvimento da expressão criativa da criança ao levar em consideração 

seu percurso de aprendizagem, os processos pelos quais passou e as relações 

imbricadas neles. Portanto, cabe ressaltar que, como organizador da prática 

educativa com a criança, o professor de Educação Infantil, ao voltar seu olhar e 

escuta sensível ao que a criança expressa, precisa ampliar sua percepção 

acerca dos contextos envolvidos em seu desenvolvimento nesse campo de 

experiência, valorizando as diversas formas de expressão e linguagens, como 

as artes visuais, a música, a dança e o teatro, de maneira a não hierarquizar ou 

suprimir a oferta dessas formas de expressão à criança. 

 Dessa forma, deve-se atentar para a expressão da criança ao traçar, ao 

desenhar, livremente ou em atividades intencionais de comando de grafismo, 

ao eleger suas paletas de cores, seus movimentos corporais, suas 

dramatizações, suas elaborações e percepções sonoro-musicais, bem como 

para o seu olhar diante da produção digital ofertada massivamente pelos meios 

de comunicação ou materiais audiovisuais aos quais está exposta. Essa 

expressão deve conter elementos voltados à liberdade de criação, de 

imaginação e de experimentação.  

Cabe, na Educação Infantil, possibilitar espaços que não limitem o 

desenvolvimento da criança, e sim que propiciem o contato com suas 

potencialidades de criação e participação em situações promotoras de 

sensibilização, de produção coletiva e individual, de valorização da própria 

expressão e apreciação do trabalho do outro (VIGOTSKI, 2003; 2009). 

Conduzir a criança à criticidade necessária ao desenvolvimento de sua própria 

identidade nesse campo de experiência a coloca em seu verdadeiro lugar de 

direito na educação: o de protagonista, ofertando-lhe condições de eleger e 

estabelecer a fruição e suas predileções perante as manifestações artísticas e 

culturais com as quais interage, propiciando-lhe também o trabalho com a 
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dimensão estética da arte. Não obstante, o professor deverá expandir esse 

campo de experiência de modo a ofertar um cardápio de possibilidades para as 

atividades da criança, perpassar o material cultural produzido em diversos 

tempos e espaços pela humanidade, bem como dar espaço ao novo produzido 

no “aqui e agora” do cotidiano da Educação Infantil, evidenciando a importância 

e o respeito à autoria.  

As atividades nesse campo de experiência devem ainda primar pelo 

desenvolvimento do senso estético da criança e do conhecimento de si mesma 

e dos outros, ao levar em consideração os contextos da realidade na qual cada 

uma está inserida. Assim, de modo a vislumbrar possibilidades de trabalho 

sustentável para além das convenções estabelecidas por meio de materiais 

educativos formatados, as atividades devem propor manipulações de materiais 

de diversas texturas, cores, sonoridades, tamanhos, formas e, assim, compor 

um cardápio que favoreça tanto a ação individual da criança, quanto a 

ampliação das possibilidades do trabalho coletivo.  

A manifestação artística musical, por exemplo, precisa ser explorada 

para além das funções de comando atitudinal como geralmente se observa nos 

espaços de Educação Infantil. A educação da escuta atenta e intencional às 

variedades sonoras existentes no cotidiano da criança vai além do trabalho 

puramente imitativo ou reprodutivo de técnicas de utilização instrumental, ou do 

mero canto de canções infantis sem intencionalidade educativa musical. Ela 

deve promover condições do desenvolvimento de um trabalho investigativo 

cujo material sonoro observado e reconhecido em suas características (altura, 

timbre, andamento, intensidade etc.) pode se tornar produção de elementos e 

trilhas sonoras para Educação Infantil histórias, composições individuais ou 

coletivas, enriquecendo a expressão, a fruição e a apreciação musical da 

criança (MARTINEZ; PEDERIVA, 2014).  

Partindo de uma educação sonora significativa, a criticidade e a 

ampliação cultural da criança e de seus pares alicerçam seu desenvolvimento 

nessa linguagem, possibilitando-o sem que juízos de valores externos 

desqualifiquem suas expressões de musicalidade, afinal a música é uma 
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atividade humana como outras quaisquer (PEDERIVA; TUNES, 2013; 

MARTINEZ, 2017).  

Assim, o desenvolvimento das linguagens corporais que denotam 

expressão artística como a dança e o teatro devem ser encarados como 

cotidianos na Educação Infantil, pois a criança interpreta papéis para 

compreender situações vivenciadas ao seu redor. A Psicologia Histórico-

Cultural evidencia a dramaticidade da criança como própria dela em seu 

desenvolvimento; de forma similar, o desenho também se manifesta como 

ferramenta de expressão que traduz sua visão de mundo bem como as 

variadas técnicas próprias das artes visuais.  

Dessa maneira, tais linguagens trabalhadas, inclusive simultaneamente 

como linguagens complementares, podem ofertar meios mais amplos de 

desenvolvimento da criança, incluindo o trabalho com o material audiovisual, 

que também surge como uma ferramenta importante, o que pode contribuir 

para revelar o olhar da criança sobre o cotidiano, como, por exemplo, quando 

ela fotografa uma cena, um objeto ou determinadas formas, evidenciando sua 

particularidade, suas relações e seu interesse investigativo nos objetos 

fotografados.  

Observa-se, então, que as possibilidades de trabalho por meio de 

variadas atividades propostas nesse campo de experiência devem almejar o 

desenvolvimento integral da criança, ressaltando o que ela traz consigo e suas 

possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem, como protagonista em 

seus processos educativos na Educação Infantil.  

Cabe ao professor dessa etapa ocupar seu lugar no desenvolvimento 

das linguagens abarcadas nesse campo de experiência, assumindo o papel de 

um organizador do espaço educativo que tenha como principal foco o 

desenvolvimento da criança por meio das atividades propostas, planejadas e 

ordenadas.  

Os mecanismos de desenvolvimento das atividades educativas, nesse 

campo de experiência, não devem se restringir aos fatores específicos das 

linguagens, mas sim abranger contextos da vida humana nos quais as crianças 
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estão inseridas. Para tal, o professor de Educação Infantil torna-se um 

investigador juntamente com suas crianças e pares e possibilita a participação 

colaborativa da comunidade, bem como eventualmente de parceiros das áreas 

específicas quando desejado. 

 Escuta, fala pensamento e imaginação 

Na Educação Infantil, é importante que as crianças participem de 

experiências de falar e ouvir, de forma a potencializar sua participação na 

cultura falada – oral ou gestual –, pois “é na escuta de histórias, na participação 

em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou 

em grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens que a criança se 

constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social” 

(BRASIL, 2017, p. 40).  

Este campo de experiência estabelece interlocuções mais prementes 

com as linguagens oral, escrita, corporal, artística e interações com a natureza 

e a sociedade, embora dialogue com as demais linguagens. No tocante às 

experiências com a linguagem oral e escrita, é importante reafirmar que não se 

espera que as crianças, na Educação Infantil, dominem o sistema alfabético. O 

que se pretende é que reflitam sobre esse sistema e participem criticamente da 

cultura escrita, de modo a desenvolver o prazer pela literatura, fruindo e 

exercitando a leitura e a escrita de acordo com suas possibilidades, ao ter 

como recursos as interações, as diversas linguagens e a imaginação. 

 De acordo com os pressupostos teóricos deste Currículo – Psicologia 

HistóricoCultural e Pedagogia Histórico-Crítica –, o ser humano, por meio das 

relações com outros humanos e, em sociedade, inserido em um tempo e uma 

cultura, aprende a falar e a ouvir, a se posicionar e a acolher a opinião das 

outras pessoas, mesmo quando divirja do dele. A instituição que oferta 

Educação Infantil tem, pois, grande importância no sentido de introduzir as 

crianças nessas práticas, de modo a possibilitar vivências em que 

experimentem o falar e o ouvir, o pensar e o imaginar, apropriando-se, assim, 

das marcas da humanidade. 
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 Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações  

Este campo de experiência do Currículo propõe que as crianças 

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

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

De acordo com Arce, Silva e Varotto (2011), a criança, desde pequena, 

busca compreender, assim como o cientista, o mundo ao seu redor, partindo de 

sentimentos de admiração, encantamento e curiosidade diante dele. Esses 

sentimentos devem ser nutridos pelos adultos, que, intencionalmente, planejam 

propostas de pesquisa, investigação, exploração, constatação e refutação de 

ideais acerca do mundo, proporcionando atividades que estimulem a resolução 

de problemas inerentes à fase e ao contexto das crianças.  

Levando em conta a interlocução entre as múltiplas linguagens da 

infância, neste campo de experiência, as linguagens mais presentes são a 

matemática e interações com a natureza e a sociedade, embora também haja 

conexões com as demais. 

 Este Currículo não propõe o ensino da Matemática de modo 

sistemático, mas o desenvolvimento da linguagem matemática. Assim, 

considerando que “enquanto atividade humana, a matemática é uma forma 

particular de organizarmos os objetos e eventos no mundo” (NUNES; 

CARRAHER; SCHLIEMANN, p. 13, 1988), sugere-se que, por meio da 

manipulação e experimentação proporcionadas pelas interações e 

brincadeiras, as crianças vivenciem a matemática debatendo e discutindo 

ideias que permitam a compreensão e o desenvolver de conceitos 

matemáticos.  

Uma vez que a matemática está presente na vida de todos, é 

indispensável que, desde a mais tenra idade, as crianças participem de 

situações que possibilitem a apropriação e o emprego desta linguagem. Isso se 

realiza mediante atividades que contemplem a matemática para além do uso 

dos números e possibilitem que se “recriem, em contextos significativos para as 

crianças, relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço 

temporais” (DCNEI, 2010a, p. 25-26).  
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Segundo Arce, Silva e Varotto (2011), frequentemente, a Educação 

Infantil tem organizado suas propostas apenas de acordo com o que é 

perceptível aos órgãos sensoriais. Todavia, esse processo necessita ser 

acompanhado da dedução e da investigação, que exigem da criança um 

planejamento mental e, consequentemente, favorecem o desenvolvimento dos 

processos de percepção, atenção, memória, fala imaginação e criação 

 No processo de interação com o mundo físico e natural, a criança 

elabora explicações para os fenômenos e acontecimentos, bem como opera e 

refuta conceitos. De acordo com as DCNEI (BRASIL, 2010a), as propostas 

pedagógicas devem incentivar a curiosidade, a exploração, o encantamento, o 

questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao 

mundo físico, social, ao tempo e à natureza; a isso se propõe esse campo de 

experiência. 

 

10. MATRIZ CURRICULAR  
 

O CEPI Tamanduá Bandeira assegura estruturas básicas, materiais e 

humanas para acolher e desenvolver atividades diárias com os educandos da 

Educação Infantil, atendendo de forma satisfatória as demandas e 

especificidades de cada etapa/modalidade de ensino. Estas rotinas diárias 

estão implícitas na Proposta Pedagógica da instituição, de forma que as 

atividades e práticas pedagógicas são planejadas e organizadas conforme as 

características locais e regionais. As organizações dos espaços conta com os 

aspectos de tempos, ambientes e materiais, aos quais são desenvolvidos de 

maneira  integrada  voltada para os interesses e necessidades,assim devemos 

se atentar para que a rotina escolar repetitiva  e sim adequadas  a necessidade 

do educando,e para que isso ocorra de forma integrada é necessário o 

envolvimento da equipe pedagógica como mediadora. 
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10.1. Educação infantil 

Instituição: Tamanduá Bandeira 

E tapa: Educação Infantil 

Regime: anual 

Módulo: 40 semanas 

Turno: diurna - jornada de tempo integral 

Campo de experiência: 
 O eu, o outro e nós 
 Corpo, gestos e movimentos 
 Traços, sons, cores e formas 
 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 
 Escuta, fala pensamento e imaginação 

1° ciclo 
 Maternal  
 Maternal II 
 1º período 
 2º período 

 Carga diária: 10 
 Carga semanal: 50 
 Carga anual: 2000 

 

 

 

11. EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE 

 

Segundo o currículo da Educação Básica dos Pressupostos teóricos (p. 37) 

a historicamente, desde que o Brasil foi achado por Portugal, em 1.500, sua 

constituição deu-se sob as bases do colonialismo, do patriarcado e do 

escravismo, sendo visto por seus colonizadores como uma terra exótica, 

tropical, habitada inicialmente por índios nativos e mais tarde por negros 

trazidos do Continente Africano. Posteriormente, passou a ser um consulado, 

formado por povos “sublusitanos, mestiçados de sangues afros (sic) e índios” 

(RIBEIRO, 1995, p. 447)8,que se encontravam como proletários 

marginalizados e comandados pelos portugueses.  

         As aspirações desses povos não eram consideradas, visto que o 

importante era garantir o enriquecimento da parcela que os explorava. Existia 

um crescente estímulo à captura de mais índios e à importação de negros 

africanos, promovendo o aumento da força de trabalho e cada vez mais lucro à 

metrópole. Não houve uma preocupação em se construir um conceito de povo, 



 

85 

 

uma identidade nacional e tampouco de garantir aos trabalhadores acesso a 

direitos, mesmo os mais elementares, como alimentação e moradia. 

        A escravidão no Brasil estendeu-se por quase quatrocentos anos. 

O Estado foi reestruturando-se a partir de conceitos republicanos excludentes, 

que se distanciaram da realidade pluricultural do país e, assim, sua identidade 

nacional tornou-se frágil. O discurso da democracia racial passou a fazer parte 

da cultura brasileira e a sociedade o incorporou no senso comum, sendo um 

dos responsáveis pelo não reconhecimento da essencialidade dos valores 

negros, mestiços e indígenas. Esse percurso causou encontros, desencontros, 

conflitos, violências e sua manifestação material foram legitimadas por leituras 

políticas européias.  

Nesse sentido, desde a colonização, o direito e o poder foram pautados 

em uma legalidade racista e discriminatória. Houve, portanto, uma contínua 

reprodução da segregação presente na história da formação social e política do 

Brasil. A independência do Brasil, em 1822, não significou a instituição de um 

Estado sem escravidão. Durante os anos que se seguiram, o País teve sua 

economia baseada na escravidão, o negro visto como objeto e o índio, 

invisível. Em 1888, com a abolição da escravidão, a situação dessas duas 

parcelas da população não foi alterada, pois o negro teve que sair das 

fazendas e se instalar nas periferias das cidades sem nenhuma infraestrutura; 

os índios cada vez mais tiveram sua cultura, suas terras e sua gente 

destroçadas. Criou-se, com isso, um abismo entre as parcelas da população 

com e sem acesso aos direitos, sendo os afrodescendentes e indígenas os 

desprivilegiados, nesse caso.  

Ao considerarmos o período da história do Brasil que se sucede a 

“abolição da escravidão” até finais dos anos oitenta do século XX, houve uma 

série de mudanças nos contextos social, político e econômico brasileiros. Além 

de negros e indígenas, outros grupos sociais como mulheres, Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis (LGBT), camponeses sem terra, quilombolas, ciganos, 

comunidades tradicionais foram engrossando as parcelas dos excluídos no 

País e sendo preteridos nos processos de construção da nação. É possível 

afirmar que a identidade de um povo pode ser transformada e transformar-se 
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com o tempo; contudo, isso ocorre de forma lenta e gradual, seguindo o 

percurso da história. A velocidade das transformações pode ser alterada nos 

casos de guerras ou de grandes mudanças mundiais ou locais.  

As lutas pelos direitos sociais forjadas no Brasil não se deram de forma 

isolada do restante do mundo. Declarações, tratados e acordos internacionais, 

dos quais nosso país é signatário, tornaram-se consensuais globalmente, com 

vistas a promover os direitos dos cidadãos e cidadãs, respeitando suas 

singularidades. Entre estes, inclui-se os que versam sobre o combate às 

desigualdades, desde os mais gerais, como a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (1948); até os mais específicos, como: a Convenção 

Interamericana sobre a Concessão dos Direitos Civis da Mulher (1948); a 

Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher (1953); a Convenção 

Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial 

(1965); a Convenção Relativa à Luta contra a Discriminação no Ensino (1967); 

a Convenção nº169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT sobre 

Povos Indígenas e Tribais – 27/06/1989; a Declaração dos Direitos das 

Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais, Étnicas Religiosas e Linguísticas 

(1992); e a Declaração e Plano de Ação de Durban (2001).  

Esses tratados, mesmo com ênfase nas questões de gênero, dos povos 

indígenas e étnico-raciais, influenciam diretamente na escolarização e em seus 

vieses, pois temos visto que as pessoas que se encontram fora da escola ou 

nela permanecem como “excluídos do interior” (BOURDIEU, 2003) fazem parte 

desses grupos de excluídos. Vale lembrar que os acordos citados advêm das 

lutas sociais e foram em alguma medida, responsáveis pela revisão da 

legislação brasileira, incorporando na agenda política os princípios da 

diversidade.  

Os marcos legais que incluem as demandas da diversidade na educação 

vão desde a Constituição Federal, em seus artigos 5º, I; 210; 206, I, § 1°; 242; 

215 e 216, passam pela Lei 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional em seus artigos 3º, XII; 26; 26-A e 79-B, asseguram o direito à 

igualdade de condições de vida e de cidadania, garantem igual direito às 

histórias e culturas que compõem a nação brasileira e o direito de acesso às 
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diferentes fontes da cultura nacional. E chega a Lei Orgânica do Distrito 

Federal em seu artigo 1º, § único, da garantia de direitos às pessoas, 

independentemente de idade, etnia, raça, cor, sexo, estado civil, trabalho rural 

ou urbano, religião; artigo 246, § 1º, da difusão dos bens culturais, bem como a 

lei Nº 4.920, de 21 de agosto de 2012, que dispõe sobre o acesso dos 

estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal ao patrimônio 

artístico, cultural, histórico e natural do Distrito Federal, como estratégia de 

educação patrimonial e ambiental, e a Resolução nº 1/2012 do Conselho de 

Educação do Distrito Federal – CEDF, artigo 19, incisos I e VI, que traz a 

obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena, bem 

como o dos direitos da mulher e de outras questões de gênero, como 

componentes curriculares obrigatórios da Educação Básica.  

 

Outros documentos normativos que merecem destaque são: o Plano 

Nacional de Políticas para as Mulheres – PNPM; o Plano Nacional de 

Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBT (2009); o Parecer nº 

03/2004 do Conselho Nacional de Educação/Câmara Plena – CNE/CP; a 

Resolução nº 01/2004 do CNE, o Plano Nacional de Implementação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Portanto, há um 

arcabouço legal robusto que orienta e direciona o trabalho da educação para a 

diversidade. 

12. Cidadania e Educação em e para os direitos humanos 

  Educar em direitos humanos é contribuir para a construção 

da cidadania, nesse processo, a educação é tanto um direito humano em si 

mesmo, como um meio indispensável para realizar outros direitos, constituindo-

se em um processo amplo que ocorre na sociedade. 

             Segundo o currículo em movimento da Educação Básica 

Pressupostos teóricos (p.50) a cidadania e direitos humanos são termos 

utilizados algumas vezes para expressar uma mesma realidade, política ou 

ação. Aqui tomamos a diferenciação feita por Benevides (s/d), pois partimos 
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dos mesmos pressupostos que a autora utiliza para construir as diferenças e 

proximidades dessas categorias.  

A cidadania é uma idéia fundamentada em uma ordem jurídico política, 

ou seja, o cidadão é membro de um determinado Estado e seus direitos ficam 

vinculados a decisões políticas. Por isso, os direitos de cidadania são variáveis 

em função de diferentes países e culturas e determinados por diversos 

momentos históricos. No entanto, jamais podem estar dissociados dos direitos 

humanos em sociedades democráticas.  

        A universalidade é uma característica fundamental dos direitos 

humanos, pois o que é um direito humano aqui o será também em outro país. 

São ainda naturais, em função de não existirem por criação de uma lei para 

serem exigidos, reconhecidos, protegidos ou promovidos.  

       Apesar de serem considerados universais e naturais, os direitos 

humanos são também históricos, pois sofreram alterações, mudanças e até 

mesmo rupturas em períodos históricos diferentes e até em países que os 

incorporaram tardiamente em suas legislações, em relação a outros. Benevides 

(s/d), seguindo as orientações da II Conferência de Direitos Humanos da ONU, 

em Viena, 1993, explicita as características dos direitos humanos como 

indivisíveis e interdependentes. Nessa perspectiva, portanto não se trata de 

utilizar os dois termos para identificar os mesmos processos de organização da 

sociedade, mas de especificar as características de cada um para construir a 

relação com o tema aqui proposto.          

       Destaca-se o desdobramento da cidadania em três tipos de direito: 

os civis, considerados fundamentais e, portanto, ligados à vida, à liberdade, à 

propriedade e à igualdade diante das leis; os políticos, referentes à participação 

do cidadão no governo e nas ações da sociedade civil, especialmente na 

possibilidade de votar e ser votado e os sociais, ligados à riqueza coletiva e 

materializados pelo direito à educação, ao trabalho, à saúde e outros 

benefícios. Essa distinção é adotada por vários autores, porém teve seu 

desenvolvimento inicial construído por Marshall (1967).  
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           Um ponto fundamental é a vinculação da construção da 

cidadania, do ponto de vista histórico, com o desenvolvimento do Estado-

nação, ou seja, uma pessoa se torna cidadã a partir do momento que existe um 

sentimento de pertença a um Estado ou nação e assim surge a lealdade àquela 

instituição e ainda a identificação com um povo. Portanto, a construção da 

cidadania tem a ver com a relação entre as pessoas e o Estado. Essa 

dimensão histórica tem suas origens na Revolução Francesa (SINGER, 2005).  

No livro organizado por Pinsky (2005) sobre a história da cidadania, foi 

construída uma tese sobre os diferentes momentos ou marcas da cidadania e 

três revoluções fundamentais para a abordagem feita nesse estudo: a 

Revolução Inglesa de 1640, a Revolução Americana de 1776 e a própria 

Revolução Francesa de 1789 (SINGER, 2005). A Revolução Inglesa trouxe 

como contribuição para a construção dos direitos de cidadania a tradição liberal 

que representou um grande avanço na conquista dos direitos civis até então 

desconsiderados pelos Estados em TEÓRICOS suas organizações jurídicas e 

políticas. Essa tradição ressaltava as liberdades individuais e especialmente a 

possibilidade de um cidadão ser proprietário, o que gerou um modelo de 

cidadania excludente, pois criou dois grupos de cidadãos: os que tinham 

posses e os despossuídos de bens ou propriedades, de acordo com Mondaini 

(2005).  

  A Revolução Americana de 1776 apresenta outra dimensão da 

cidadania intimamente ligada à liberdade, porém busca um equilíbrio entre o 

individualismo e a vida em sociedade. A Declaração de Independência (1776) 

foi um instrumento importante para a consolidação de uma cidadania de base 

nacionalista e que propôs a obtenção de uma igualdade política para um 

determinado grupo.  

            A idéia do dever nacional criava a mentalidade de que era 

responsabilidade de todos espalhar pelo mundo aquilo que era considerado por 

um povo ou nação o modelo de sociedade, ou seja, a criação de mecanismos 

de defesa do indivíduo perante o Estado e ainda de outros indivíduos, gerando 

assim uma imposição de uma nação sobre as demais.  
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         Nessa perspectiva, o sistema torna-se autoconfirmatório (KARNAL, 

2005), pois o problema nunca está no sistema, mas na falta de capacidade de 

adaptação de alguns e no mau uso da liberdade concedida. Portanto, a 

proposta passa a ser universalizante e redentora, por isso deve submeter o 

mundo a esse modelo que se torna o único possível.  

           A Revolução Francesa representou a culminância de um 

processo histórico que teve como protagonistas os trabalhadores que não 

tinham propriedade e por isso lutaram não somente pelos direitos políticos, 

mas especialmente pelos sociais. A Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão (1789) deu o caráter de universalidade à Revolução, mesmo que esse 

preceito não tenha atingido sua totalidade naquele período. Odalia (2005) 

afirma ainda que, quando se trata de cidadania, não se pode desconsiderar 

que essa ideia foi construída historicamente a partir da Revolução Inglesa, 

passou pela Americana e ainda pela Francesa e teve seu apogeu em função 

da Revolução Industrial, pois esta trouxe uma nova classe social para a cena 

política, o proletariado. 

          Retomando a abordagem dos direitos sociais de cidadania 

nascidos da Revolução Francesa, cabe destacar que esses direitos não 

possuem um caráter universal, são destinados a uma classe específica e no 

momento da inclusão do proletariado como uma classe social, esses direitos 

destinaram se a esse grupo social.  

        Uma análise proposta por Santos (2008) em relação à cidadania 

inclui a discussão sobre o papel do Estado e do Mercado e ainda sobre o 

processo de regulação e de emancipação. O primeiro momento da cidadania 

corresponde ao liberalismo e enfatizou os direitos cívicos e políticos, tendo a 

prevalência do mercado sobre o Estado. Já o segundo momento foi 

caracterizado pelo capitalismo organizado e ressaltou os direitos sociais por 

meio de um sentimento de pertença igualitária, gerando o modelo do Estado-

providência. Houve um embate entre mercado e Estado, o que gerou uma 

priorização da regulação sobre a emancipação. O autor propõe uma nova 

concepção de cidadania que tenha como alicerce a emancipação e se 

contraponha a solidariedade social baseada na prestação abstrata de serviços 
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burocráticos e trabalhe com a solidariedade concreta que contemple a 

autonomia e o autogoverno, a descentralização, a democracia participativa e o 

cooperativismo entre outros movimentos próprios de outra organização política 

e social do Estado. 

             A organização política e social baseada na cidadania é um 

avanço importante para a inclusão de minorias nas políticas sociais, porém não 

é suficiente para garantir uma convivência entre grupos considerados maiorias 

e minorias, sendo necessária a introdução de outro nível de direitos, ou seja, os 

direitos humanos, de acordo com a perspectiva apresentada anteriormente, 

que estabelece a diferença entre cidadania e direitos humanos.  

          Nessa perspectiva e considerando os contextos sociais ainda 

demasiadamente violadores de direitos, a educação em e para os Direitos 

Humanos vem colocando-se como importante resposta às lacunas deixadas 

pela fragilização de antigas e importantes propostas políticas emancipadoras 

(SANTOS, 2001). É iminente o risco de apreensões simplistas e rasas que 

consideram a temática dos Direitos Humanos como exclusiva para a defesa de 

criminosos ou como se dela só precisassem as populações em estágios 

críticos de risco e ou vulnerabilidade. Contudo, conforme propõe a expressão, 

os direitos humanos são para todos os seres humanos e, por desdobramento, 

para todas as formas de vida, assim como o que as sustentam. Depreende-se 

daí sua relevância para a educação e para todos os sujeitos nela envolvidos. É 

do conhecimento de todos que a luta por direitos na sociedade brasileira teve e 

tem a importante militância dos educadores. Bons exemplos disso são os 

movimentos de reabertura democrática e a história de lutas dos profissionais 

da educação do DF, no sentido de garantir cada um dos direitos que se usufrui 

no exercício desse ofício.  

Os profissionais de educação da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal são agentes públicos de grande importância para promover, 

garantir, defender e possibilitar a restauração de direitos dos milhares de 

cidadãos brasilienses - a grande maioria de nossos alunos em estágio peculiar 

de desenvolvimento, que compõem todos os dias o universo de nossas 

escolas. E é preciso que se relembre: muitos deles com severos históricos de 
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violação e negação de direitos. Contraditoriamente, muitos profissionais da 

educação, ante o quadro de risco e ou vulnerabilidade vividos e sem 

encontrarem o devido respaldo nas instituições, reforçam discriminações, 

exclusões e sofrimentos em seus espaços de atuação, reproduzindo um círculo 

vicioso de sofrimentos em ressonância.  

             A Escola, em seu privilegiado espaço de promoção do Estado 

Democrático de Direito, não pode exercer uma prática negativa em relação ao 

que defende e, assim, colocar em xeque seu papel transformador da realidade, 

pois conforme vem sendo amplamente discutido em inúmeras convenções 

nacionais e internacionais, a educação é um direito fundamental que contribui 

para a conquista de todos os demais direitos humanos. Daí a importância de 

termos a Educação em e para os Direitos Humanos como eixo transversal do 

Currículo da Educação Básica da rede pública do DF. 

13. Educação para a sustentabilidade 

          Segundo o currículo em movimento da Educação Básica 

Pressupostos teóricos (p.59) a história humana é marcada pela relação entre 

os seres humanos e o meio ambiente, como o domínio do fogo e o 

desenvolvimento da agricultura. Desde o princípio, vários elementos da 

natureza não dominados pela espécie humana tinham efeitos ameaçadores, 

tais como chuva, seca, sol, ventos, rios, entre outros. Os grupos humanos 

atribuíam esses fenômenos naturais dos deuses, e para agradar e acalmá-los 

ofereciam rituais e oferendas. Naquele momento, é perceptível a reverência 

humana às forças naturais incontroláveis, bem como a sacralização destes 

elementos.  

  Com a invenção da propriedade privada, o planeta passou a ser 

desbravado e grupos foram escravizados. Mais tarde, com o advento do modo 

de produção primitivo, aqueles que não aderiam a comportamentos religiosos e 

culturais dos grupos hegemônicos eram considerados hereges e poderiam, sob 

o pretexto de serem animais selvagens, ser dominados, escravizados e 

exterminados. 

           Os comandantes dos grupos religiosos, das nações e os 

detentores do conhecimento das técnicas eram também considerados 
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prepostos dos desígnios divinos e possuíam poderes determinantes sobre a 

liberdade, a vida e as relações comerciais. O ser humano ocidental passou a 

considerar os elementos naturais distanciados das relações com o divino e, 

consequentemente, a demonização do selvagem era uma atitude comum.  

    As indústrias surgiram no fim do século XVIII e início do século 

XIX, época da primeira Revolução Industrial, causando o aumento da demanda 

por recursos da natureza e a intensificação do uso da mão de obra dos grupos 

humanos dominados (POCHMANN, 2001). A máquina a vapor e as ferrovias 

precisavam ser abastecidas com muita lenha e matéria-prima. Com isso, o 

resultado foi o uso desmedido dos elementos naturais na Europa, América do 

Norte e Ásia, recursos tidos como infinitos.  

Para a sociedade, o capital passou a ser qualificado como princípio de 

felicidade, em detrimento de populações que se aglomeravam entre os altos 

índices de desemprego e pobreza. As cidades começaram a inchar e a 

população planetária cresceu como nunca; as áreas agricultáveis foram 

expandidas e as florestas européias, norte-americanas e asiáticas foram 

dizimadas.  

Grupos sociais não privilegiados, o proletariado, por exemplo, tornaram-

se descontentes com sua situação socioeconômica e surgiram as revoluções. 

A Revolução Francesa foi um marco importante para as novas relações 

humanas e para os direitos sociais, elencando igualdade, liberdade e 

fraternidade como princípios. Nessa época surgiu o movimento naturalista e o 

ser humano retomou a sacralização dos elementos naturais.  

             A natureza selvagem passou a ser vista como encantadora e 

digna de contemplação, surgindo os primeiros parques ambientais 

preservacionistas, como o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados 

Unidos.  

No século XX, houve o fim da escravidão, a globalização intensificada, o 

desenvolvimento tecnológico expandiu a produção agrícola e iniciou-se o 

pensamento ambientalista. “Esse momento histórico influenciou as relações 

humanas e o uso dos recursos naturais” (TORRES, 2011, p. 110). Os governos 
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começaram a instituir nos marcos legais os princípios da liberdade, no 

capitalismo, e da igualdade, no socialismo. 

 No entanto, o advento da I e II Guerras Mundiais demonstrou a 

fragilidade das relações entre os seres humanos, fato que fez surgir a 

Organização das Nações Unidas - ONU e a “Declaração Universal dos Direitos 

Humanos”, em 1945 e 1948 respectivamente, com o objetivo de buscar novos 

modelos de mediação de conflitos e de respeito à vida humana.  

Na década de 1960, as questões ambientais passaram a ser melhor 

percebidas pela humanidade, momento em que foi lançado o importante livro: 

“Primavera Silenciosa”, de Rachel Carson, em 1962, e realizada a Conferência 

da Biosfera em Paris, em 1968 (DUARTE; WEHRMANN, 2002, p. 11-12). A 

partir de então, correntes científicas começaram a entender o planeta de forma 

sistêmica. Ou seja, o método reducionista e mecanicista da Ciência começou a 

ser questionado e em seu lugar, alguns autores, como Capra, propuseram que 

estudos sobre o funcionamento dos organismos fossem realizados a partir de 

uma concepção sistêmica, onde o mundo passasse a ser visto “em termos de 

relações e de integração” (1986, p.259-260).  

Com isto, na década de 1980 surgiu um novo conceito, o de 

Desenvolvimento Sustentável. Esse conceito assumiu grandes proporções 

após a publicação do livro “Nosso Futuro Comum”. A bibliografia, também 

conhecida como relatório Brundtland, foi publicada em 1987, a partir do 

trabalho realizado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, órgão vinculado à ONU.  

O conceito de desenvolvimento sustentável conduz ao raciocínio de um 

desenvolvimento que una a sociedade, o meio ambiente e a economia de 

forma equilibrada. Como explica Sachs: “devemos nos esforçar por desenhar 

uma estratégia de desenvolvimento que seja ambientalmente sustentável, 

economicamente sustentada e socialmente includente [...]” (2004, p.118).  

Diante desse novo modelo de desenvolvimento exposto pelo relatório 

Brundtland e com o lançamento do primeiro Relatório do Desenvolvimento 

Humano em 1990, houve a ruptura com o pensamento de que o crescimento 
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econômico poderia sanar todos os problemas do mundo moderno. Até então, 

havia uma noção de desenvolvimento como sendo a mesma de crescimento 

econômico (VEIGA, 2006).  

A ruptura desse paradigma, fez com que muitos autores passassem a 

refletir sobre o melhor tipo de desenvolvimento. Excluía-se a ideia do 

crescimento zero, utilizado outrora por defensores do meio ambiente e 

moradores de países “desenvolvidos”. Neste sentido, o Brasil promoveu a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento - 

CNUMAD no Rio de Janeiro em 1992, também conhecida como Rio-92 ou Eco-

92.  

Esse evento reuniu representantes de diversas nações e de várias 

organizações da sociedade civil e, entre outros resultados, criou a Agenda 21. 

O documento gerado “tratava de praticamente todas as grandes questões, dos 

padrões de produção e consumo à luta para erradicar a pobreza no mundo e 

às políticas de desenvolvimento sustentável” para o século XXI (NOVAES, 

2003, p.324).  

Em decorrência da Rio-92, surgiu também o “Tratado de Educação 

Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global”, 

documento formulado pela sociedade civil com 16 princípios e 22 diretrizes, 

indicando a necessidade de “[...] estimular a formação de sociedades 

socialmente justas e ecologicamente equilibradas, que conservam entre si 

relação de interdependência e diversidade” (2012). As sociedades sustentáveis 

devem buscar desenvolver suas potencialidades locais, aproveitando os 

conhecimentos tradicionais e respeitando o equilíbrio ecossistêmico, superando 

o modo de produzir e reproduzir do capitalismo.  

Mesmo com os problemas para a implantação da Agenda 21, foi 

reconhecido que as comunidades locais, baseadas em suas tradições culturais 

e na cooperação, poderiam facilitar e criar uma alternativa para o modelo de 

sociedade atual, fundado na superprodução e no superconsumo. Com isto, 

passa-se a buscar um novo modelo de humanidade, que “através do 

reencantamento das práticas sociais locais/globais e imediatas/diferidas 
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plausivelmente possam conduzir do colonialismo à solidariedade” (SANTOS, 

2002, p.116).  

           O Estado tem um papel fundamental para que a globalização se 

torne mais simétrica e justa. Entre outras coisas, o poder público tem a função 

de harmonizar metas sociais, ambientais e econômicas, “buscando um 

equilíbrio entre diferentes sustentabilidades (social, cultural, ecológica, 

ambiental, territorial, econômica e política) [...]” (SACHS, 2004, p.11).  

Assim, as dimensões social, cultural, ecológica, ambiental, territorial, 

econômica, política e espiritual devem ser observadas em todo momento do 

processo educativo. A SEEDF compreende que a junção dessas dimensões 

encaminha para uma cultura da sustentabilidade e para a criação de um novo 

modelo de sociedade global, da cidadania planetária.  

         A cidadania planetária é um conceito que nos remete a uma 

responsabilidade que ultrapassa as fronteiras estabelecidas pela Geografia, 

assim como os efeitos ambientais percebidos a partir do acidente de Chernobil 

/Ucrânia, implica uma ética global (GADOTTI, 2008, p. 32). O entendimento de 

que as ações locais podem gerar efeitos globais, assim como os riscos são 

globais e as soluções estão nas atitudes individuais / locais, unificam a 

percepção integradora e ecossistêmica entre os seres humanos e destes com 

todas as outras formas de vida e seus habitats.  

Em 2000, a ONU aprovou um documento intitulado “Carta da Terra”, 

elaborado por mais de 100 mil pessoas, de 46 nações. Esta “Declaração de 

Responsabilidades Humanas” parte de uma visão holística para indicar que 

estamos todos conectados e devemos respeitar e cuidar da comunidade da 

vida; resguardar a integridade ecológica; buscar a justiça social e econômica; e 

defender a democracia, a não violência e a paz, como princípios para o 

equilíbrio da espécie humana sobre o Planeta Terra (ROCHA LOURDES, 2009, 

p.68-69).  

Morin (2000) convoca os educadores para buscarem compreender e 

questionar a origem dos processos de construção de conhecimentos, indicando 

que as aprendizagens não podem ser compartimentadas em disciplinas, mas 
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analisadas sob a ótica da complexidade, das multidimensões. Lembra que o 

ser humano é ao mesmo tempo individuo parte da sociedade e parte de uma 

espécie.  

Vivemos em um planeta reconhecidamente com capacidade de suporte 

limitado para o padrão de consumo que as sociedades dos Estados Unidos, 

China e Europa trazem: “o projeto de crescimento material ilimitado, 

mundialmente integrado, sacrifica 2/3 da humanidade, extenua recursos da 

Terra e compromete o futuro das gerações vindouras” (BOFF, 1999, p. 17).  

O eixo transversal Educação para a Sustentabilidade, no currículo da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sugere um fazer 

pedagógico que busque a construção de cidadãos comprometidos com o ato 

de cuidar da vida, em todas as fases e tipos, pensando no hoje e nas próximas 

gerações. O eixo perpassa o entendimento crítico, individual e coletivo de viver 

em rede e de pensar, refletir e agir acerca da produção e consumo consciente, 

qualidade de vida, alimentação saudável, economia solidaria, agroecologia, 

ativismo social, cidadania planetária, ética global, valorização da diversidade, 

entre outros.  

Para tal, o percurso pedagógico previsto na Proposta Pedagógica da 

escola precisa buscar o enfoque holístico, sistêmico, democrático e 

participativo, diante de um entendimento do ser humano em sua integralidade e 

complexidade, bem como as concepções didáticas do processo de ensino - 

Integração e interação entre todos os elementos que compõem o universo 

aprendizagem devem buscar a interdisciplinaridade, em caráter processual, 

cíclico e contínuo.  

A formação da Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na 

Escola – Com-vida e a criação da Agenda Escolar são importantes 

instrumentos que devem ser utilizados na implementação do eixo Educação 

para a Sustentabilidade. Assim como a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, a Carta da Terra e o Tratado de Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global são acordos 

complementares e, consequentemente, tornam-se referenciais teóricos da 

Educação para a Sustentabilidade, proposta no Currículo.  
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Por fim, é necessário que os valores individuais e coletivos sejam 

baseados em princípios definidos na Política Nacional de Educação Ambiental, 

Lei 9.795/1999, e reafirmados pelas Diretrizes Nacionais de Educação 

Ambiental, Resolução CNE/CP nº 2, de 15/06/2012. Todas as áreas do 

conhecimento das etapas e modalidades do processo de escolarização, bem 

como suas atividades pedagógicas devem permear, de forma articulada e 

transversal, a Educação para a Sustentabilidade. Assim, caminharemos juntos 

para uma mudança de postura e prática rumo à sustentabilidade da estadia 

humana no planeta Terra.   

 

14. PLANOS DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA 
PEDAGÓGA 
14.1. Gestão pedagógica 

Na gestão pedagógica, os processos e as práticas possuem como 

desafios a contextualização, isto é, de um lado, os diversos interesses e 

necessidades dos alunos, comunidade escolar e do outro, o proposta 

pedagógica, as diretrizes, orientações curriculares nacionais e estaduais. 

Diante destes elementos, esta gestão deve se orientar acompanhando as 

melhorias da aprendizagem, suas inovações, planejamento, organização e 

inclusão, para que atendam os avanços científicos, tecnológicos e culturais da 

sociedade em que estão inseridos.  

Metas 
 

 Debater e levantar propostas pedagógicas junto aos educadores e 
equipe de funcionários, incrementado as atividades e ações 
desenvolvidas no espaço escolar. 

Trabalhar aspecto psicossocial, emocional, comportamental, aprendizagem, e 
outros casos de acordo com a necessidade. 

Ações 
 Criar possibilidades para que os educadores tenham condições de 

construir conhecimentos de maneira crítica, respeitando-os como 
sujeitos bio- pisco - sócio histórico. Garantir o acesso e a permanência 
do aluno na escola, oferecendo uma educação de qualidade. 

Reunião e palestras periódicas com os educadores e funcionários a fim de 
fortalecer o companheirismo e o trabalho em equipe, debatendo as vivências 
dentro do âmbito escolar e avaliando as ações pedagógicas. 

Indicadores 

Avaliação escrita aplicada a 100% dos funcionários quanto a qualidade das relações 
no ambiente de trabalho 
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Prazos 

 Fevereiro a Dezembro 
 

 

Recursos necessários 
 DVD, som, Datashow 
 Notebook 
 Mesas 
 Cadeiras 

Responsáveis 
 Direção, coordenação pedagógica. 

 

14.2. Gestão dos Resultados Educacionais  

A gestão de resultados oferece os diagnósticos para que possamos tra-

balhar com a nossa comunidade escolar e ao mesmo tempo, repensar a nossa 

proposta pedagógica, nossas falhas, pontos positivos e negativos. Entre os 

desafios desta gestão estão à qualidade do nosso ensino, as classes e 

períodos com problemas de aprendizagem, freqüência, evasão, níveis de 

satisfação dos alunos, pais, professores e funcionários. 

Objetivos 
 Apresentar aos pais o Conhecimento do Currículo; 
 Levar ao conhecimento dos Pais as Aprendizagens na Educação 

Infantil; 
 Promover palestras, oficinas educacionais; 

Contribuir para a participação da equipe gestora, pedagógica e demais 
funcionários nos cursos de formação continuada e demais cursos 
desenvolvidos pelas parcerias junto à escola, de forma a auxiliar na melhoria, 
desenvolvimento e crescimento profissional dos mesmos. 

Ações 
 Reunião e entrevistas com os Pais; 
 Promover encontros com a família 

Indicadores 
 Avaliação dos resultados observados e levantamentos dos pontos 

positivos e negativos, instrumentais de avaliação e questionários de 
avaliação institucional; 

Responsáveis 
 Equipe gestora 
 Equipe pedagógica 
 Funcionários 

 

14.3. Gestão participativa 

Na gestão participativa, os órgãos colegiados como conselho escolar, 

associação de pais e mestres, grêmio estudantil, parcerias com associações de 
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bairro, profissionais liberais e outras instituições podem ajudar na proposta 

pedagógica da escola com uma participação efetiva, atuando na construção de 

uma escola que tenha como desafio ser mais integradora, organizadora, 

solidária e comunicativa com sua comunidade escolar. 

Objetivos 
 Promover eventos na instituição para os pais possa participar e 

conhecer os trabalhos desenvolvidos no local; 
 Realizar reuniões bimestrais onde os pais, comunidade 

escolar,conselho tutelar e a equipe pedagógica e funcionários possa 
participar , para juntos construir a proposta pedagógica da instituição; 

 Convidar os pais a participar dos projetos da instituição desenvolvidos 
durante o ano letivo. 

 Promover a reunião pedagógica mensal com funcionários, construindo 
nela espaço democrático de discussão e estudo, onde coletivamente as 
questões cotidianas que atravessam a vida profissional deste grupo são 
trabalhadas; 

 Planejar junto com os educadores bimestralmente em reunião com os 
pais para falar sobre o desenvolvimento dos educandos e as atividades 
desenvolvidas no bimestre. 

Indicadores 
 Registro de todos os atores educacionais no processo de elaboração da 

Proposta Pedagógica por meio de lista de presença, fotos, vídeos, 
relatos (escuta sensível) e avaliação das ações desenvolvidas 

Responsáveis 
 Diretora pedagógica 
 Equipe Pedagógica 

 Funcionários 
 Comunidade Escolar 

 

Recursos humanos 
 DataShow 

 Carteiras escolares 
 Lista de presença 

 Notebook  Caixa amplificada, microfone 

 

14.4. Gestão de pessoas  

  A gestão de pessoas desenvolve funções formadora, articuladora 

e transformadora do papel dos educadores no ambiente escolar, criando 

situações que viabilizem a formação do grupo para qualificação continuada 

desses sujeitos conseguintemente, conduzindo mudanças dentro da sala de 

aula e na dinâmica da escola, produzindo impacto bastante produtivo e 

atingindo as necessidades presentes. 

Objetivos  
 Favorecer a construção de um ambiente democrático e participativo, 

onde se incentive a produção do conhecendo por parte da comunidade 
escolar, promovendo mudanças diagnósticos da realidade escolar, 
promovendo mudanças atitudinais, procedimentais e conceituais nos 
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indivíduos. 
 Assumir atendimentos diários a pais, funcionários, professores, além da 

responsabilidade de incentivo a promoção da proposta pedagógica, 
necessidade de manter a própria formação independente da instituição 
e de cursos específicos. 

 Promover significativas mudanças,trabalhar com formação dos 
docentes,o espaço escolar é dinâmico e a reflexão é fundamental a 
superação  de experiências e fortalecimento das relações interpessoais. 

Ações 
 Reuniões para elaboração das atividades que nortearão a semana 

pedagógica; 
 Encontros para a elaboração do plano de ação; 
 Participação ativa na semana pedagógica; 
 Elaboração do planejamento quinzenal; 
 Elaboração do planejamento anual; 
 Elaboração do regime escolar; 
 Implementação da rotina pedagógica; 
 Orientação e acompanhamento sobre o preenchimento dos diários de 

classe e relatórios; 
 Orientação aos professores em conjunto ou individual; 
 Realização de palestras e oficinas com os pais dos alunos; 
 Acompanhar o desempenho acadêmico dos alunos através, d registros 

orientando os docentes para criação de atividades diferenciadas e 
direcionadas aos que tiverem desempenho insuficiente; 

 Implementação de projetos a serem trabalhados na escola; 
 Acompanhamento e avaliação dos projetos; 
 Incentivar e prover condições para viabilização de projetos de leitura, 

envolvendo contos infantis; 
 Realizar visitas nas salas de aula para acompanhar a dinâmica 

pedagógica e a interação professora-aluno, procurando ajudá-los nas 
dificuldades, caso necessitem;  

 Realizar formação continuada em serviço com os profissionais da 
educação; 

Metas 
 Dar atenção individual e coletiva a todos os envolvidos no processo 

ensino- aprendizagem; 
 Coordenar e subsidiar a elaboração dos diagnósticos da realidade 

escolar; 
 Propiciar o trabalho em conjunto por área, por séries para analisar, 

discutir, estudar e aperfeiçoar as questões pertinentes ao processo 
ensino-aprendizagem; 

 Incentivar e prever condições para dar continuidade aos projetos; 
Indicadores 

 Avaliação das ações da equipe de funcionários quanto ao envolvimento, 
satisfação e qualidade dos serviços prestados 

Responsáveis 
 Coordenador pedagógico 

Prazos 
 Durante o ano letivo 

Recursos necessários 
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 Papel 
 anetas 
 Datashow 
 Notebook 
 Carteiras 
 Mesa 
 Cadeiras 

 

14.5. Gestão financeira 

Objetivos 
 Administrar os recursos financeiros oriundos dos termos de parceria da 

SEEDF; 
 Realizar os cálculos corretos dos gastos; 
 . Prestar contas de forma transparente aos órgãos competentes; 
 Elaborar o orçamento geral; 
 Elaboração de prestação de contas de acordo com a legislação 

específica. 

Ações 
 Registro das receitas e gastos pelo serviço contábil da entidade 
 Reunir com a equipe gestora, administrativa e funcionários para decidir 

prioridades a serem executadas. 

Metas 
 Pagar todas as despesas das metas estabelecidas no termo aditivo. 
 Registro dos ofícios de entrega das prestações de contas e documentos 

comprobatórios 

Indicadores 
 Quadrimestral mente para dar base na elaboração para exercício 

posterior 

Responsáveis 
 Coordenador Administrativo 

Prazos 
 Quadrimestre 

 Relatórios  
 Canetas 
 Computador 
 Impressora 
 Calculadora 
 Papel 

 

 

14.6. Gestão Administrativa  

Objetivos 
 Organizar a equipe para trabalhar de forma coerente. 

Ações 
 Garantir comprometimento e responsabilidade. 

Metas 
 Envolver toda a equipe. 
 Realizar um ambiente agradável. 
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Indicadores responsáveis 

Responsáveis 
 Diretora pedagógica 
 Coordenação Pedagógica 

 

Prazos 
 Semanal,  mensal, anual. 

Recursos necessários 
 Computador 
 Impressora 
 Papel 
 Caneta 
 Documentos 

 

15. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO PROPOSTA PEDAGÓGICA 
 

A Proposta Pedagógica é uma proposta flexível a serem concretizados 

nos projetos educacionais, planejamentos semanais e anuais, assim estão 

contidas as tendências pedagógicas utilizadas no CEPI Tamanduá Bandeira , 

bem como o sistema de estimulação, acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento das crianças. 

O currículo do CEPI Tamanduá Bandeira é constituído de uma Base 

Nacional Comum sendo desenvolvida sob a forma de atividades, quer pela 

interdisciplinaridade ou pela contextualização, que envolva os temas 

transversais que serão trabalhados de forma integrada aos componentes 

curriculares com a plena observância dos princípios de relacionamento, 

ordenação e sequência. 

O Currículo voltado para a formação básica do educando tem como 

finalidade atender às atividades concretas e às diferenças individuais do 

educando. Nesta perspectiva, o currículo busca o desenvolvimento harmonioso 

das capacidades e habilidades do educando, respeitando o ritmo e a diferença 

de cada um deles. 

O currículo do CEPI Tamanduá Bandeira visa garantir aos seus 

educandos o acesso ao saber socialmente elaborado, acumulado pela 

humanidade e a organização curricular é elaborada em conjunto com os 

representantes da comunidade escolar. 
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A Educação Infantil exerce grande influência na formação pessoal e 

social do educando, numa perspectiva de educação para a cidadania que se 

reflete na qualidade de formação do ser interagindo no meio em que vive. 

As atividades permanentes são organizadas de forma diversificada em 

um mesmo tempo e espaço e são desenvolvidas várias atividades, tais como: 

cantos, desenhos, pinturas, passeios e dramatizações entre outras, auxiliando 

no desenvolvimento da autonomia do educando. 

Na Educação Infantil os conteúdos são apresentados nos diversos 

momentos e em todas as etapas, organizados através de planejamentos 

anuais /bimestrais /semanais. Os procedimentos da escola são influenciados 

por valores da saúde, da educação e do desenvolvimento infantil. 

15.1.  Avaliação coletiva 

A avaliação coletiva da instituição de ensino deve ser discutida e 

elaborada através do diálogo, da reflexão, da comunicação, da análise dos 

resultados e impactos propostos junto a equipe gestora, pedagógica, 

funcionários, educadores e comunidade escolar. 

Para se avaliar a Proposta Pedagógica elaborada de forma coletiva, os 

participantes e responsáveis pela sua construção, desenvolveram 

questionários com perguntas diretas, de forma que se possa avaliar de maneira 

simples, as metas e objetivos traçados e alcançados durante o ano letivo. Os 

pais preencheram o formulário e identificaram os pontos fortes e fracos da 

instituição, assim como discutimos e sugeriram novas ações de melhoria de 

ensino e qualidade de serviços ofertados. A pesquisa contém perguntas diretas 

e de fácil entendimento. Com relação às equipes da instituição, as mesmas são 

avaliadas através do Questionário de Avaliação Institucional e de Avaliação de 

Desempenho da Equipe conforme segue-se. 

15.2. Periocidicidade 

Conforme observou-se acerca da elaboração e importância da 

construção democrática da Proposta Pedagógica junto a todos os atores 

escolares, assim como também a comunidade escolar, é importante ressaltar 

que tais avaliações são desenvolvidas anualmente, de forma que, durante o 

ano letivo, as propostas sugeridas, possam ser avaliadas e bem analisadas, 
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dando embasamento teórico e prático suficientes para traçar novas sugestões, 

além de consolidar os resultados e impactos positivos alcançados. 

16. PROCEDIMENTOS E REGISTROS 
 Durante o ano letivo, a comunidade escolar pode acompanhar e fazer 

sugestões para a melhoria da Proposta Pedagógica e, no final do ano letivo, é 

feita a avaliação institucional com o intuito de nortear a tomada de decisões no 

processo de elaboração da Proposta Pedagógica. 

 

              QUESTIONÁRIO PAIS/RESPONSÁVEIS 

Prezados Pais/Responsáveis,  

                        Gostaria de contar com sua colaboração respondendo a este 

questionário, como parte de uma pesquisa sobre a proposta pedagógica da 

escola de seu filho (a), cujo objetivo, é definir sua atuação na construção e 

aplicação (efetivação) deste documento.                 

                                       

 

IDENTIFICAÇÃO  

GRAU DE ESCOLARIDADE: 

 ( ) Nunca estudou  

 ( ) Ensino Fundamental incompleto ( )  

 Ensino Fundamental completo  

 ( ) Ensino Médio incompleto 

 ( ) Ensino Médio completo  

 ( ) Ensino Superior incompleto  

 ( ) Ensino Superior completo  

 ( )Pós-graduação  

 ( ) Outros 

 PROFISSÃO:____________________________  

 TRABALHA DE CARTEIRA ASSINADA?    ( ) sim  ( ) não 

 TRABALHA SEM CARTEIRA ASSINADA?  ( ) sim  ( ) não 

 NÚMERO DE FILHOS QUE ESTUDAM NESTA ESCOLA?_______      

              

VOCÊ ENTENDE A IMPORTÂNCIA DA CONSTRUÇÃO E 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO?  
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 ( ) sim  

 ( ) não  

 

È BENEFICIÀRIO DO PROGRAMA SOCIAL (Bolsa Família)?  

 ( )  sim  

 ( ) não  

 

MORA EM CASA PRÓPRIA    

 ( ) sim  

 ( ) não 

MORA EM CASA ALUGADA  

 ( ) sim  

 ( ) não 

QUAL É A RENDA FAMÍLIAR? 

 (  ) 1(um) salário mínimo  

 (  )  Menos de um salário mínimo  

 (  )Mais de um salário mínimo  

 

QUAL O MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA QUE AS CRIANÇAS 

CHEGUEM ATÉ A CRECHE: 

 ( )Bicicleta   

 ( )Carro próprio  

 ( )  Moto  

 ( ) Ônibus  

 ( )Metrô  

 ( )Nenhum transporte   

 

VOCÊ PROCURA A ESCOLA POR INICIATIVA PRÓPRIA? 

 ( ) sempre 

 ( )frequentemente  

 ( ) algumas vezes  

 ( ) nunca  

 



 

107 

 

PARTICIPA NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS? 

 ( ) sempre 

 ( )frequentemente 

 ( ) algumas vezes  

 ( ) nunca 

 

CITE ALGUNS PROJETOS QUE VOCÊ GOSTARIA QUE A ESCOLA 

DESENVOLVESSE? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_____________________________________________________ 

ELOGIOS APONTADOS PARA INSTITUIÇÃO: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________ 

SUGESTÕES DE MELHORIA PARA INSTITUIÇÃO:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Sugestões/Críticas: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________ 

Nome do responsável: 

________________________________________________ 
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Aluno: 

_____________________________________________________________ 

Data: _____/_____/______  

Assinatura: ___________________________________ 

Obrigado pela participação 

 

QUESTIONÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS DA INSTITUIÇÃO: 

TEMA: Proposta pedagógica  

OBJETIVO: conhecer o perfil socioeconômicos cultural dos funcionários  da 

instituição. 

Os funcionários da Instituição estão faixa etária de: 

 ( ) 20 anos á 30 anos 

 ( ) 31 anos á 45 anos 

 ( ) 46 anos á 60 anos 

Os funcionários residem: 

 ( ) próximos á Instituição 

 ( ) cidades vizinhas  

 Quem? __________________________________local?__________________ 

Nível de escolaridade  

Professoras 

 ( ) Ensino fundamental 

 ( ) Ensino médio 

 ( )  magistério 

 ( ) superior completo 

 ( ) superior cursando 

 ( )  pós graduada , mestrado ou doutorado  

Monitoras  

 ( ) Ensino fundamental 

 ( ) Ensino médio 

 ( )  magistério 

 ( ) superior completo 

 ( ) superior cursando 

 ( )  pós graduada , mestrado ou doutorado  
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Serviços gerais 

 ( ) Ensino fundamental 

 ( ) Ensino médio 

 ( ) magistério 

 ( ) superior completo 

 ( ) superior cursando 

 ( )  pós graduada , mestrado ou doutorado  

Cozinheira  

 ( ) Ensino fundamental 

 ( ) Ensino médio 

 () magistério 

 ( ) superior completo 

 ( ) superior cursando 

 ( )  pós graduada , mestrado ou doutorado  

Auxiliar de cozinha 

 ( ) Ensino fundamental 

 ( ) Ensino médio 

 ( ) magistério 

 ( ) superior completo 

 ( ) superior cursando 

 ( )  pós graduada , mestrado ou doutorado  

Porteiros 

 ( ) Ensino fundamental 

 ( ) Ensino médio 

 ( ) magistério 

 ( ) superior completo 

 ( ) superior cursando 

 ( )  pós graduada , mestrado ou doutorado  

Coordenador pedagógico 

 ( ) Ensino fundamental 

 ( ) Ensino médio 

 ( ) magistério 

 ( ) superior completo 

 ( ) superior cursando 

 ( )  pós graduada , mestrado ou doutorado  

Secretária escolar 
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 ( ) Ensino fundamental 

 ( ) Ensino médio 

 ( ) magistério 

 ( ) superior completo 

 ( ) superior cursando 

 ( )  pós graduada , mestrado ou doutorado  

Diretora pedagógica 

 ( ) Ensino fundamental 

 ( ) Ensino médio 

 ( ) magistério 

 ( ) superior completo 

 ( ) superior cursando 

 ( )  pós graduada , mestrado ou doutorado  

Principais problemas apontados pela Instituição? 

__________________________________________________________ 

Elogios apontados para Instituição: 

 

Como a Direção se comunica com seus funcionários? 

 ( )Adequadamente  

 ( )Razoavelmente   

 ( )Inadequadamente 

A Direção é aberta para receber e reconhecer as críticas, opiniões e 

contribuições de seus funcionários?  

 ( ) Sempre   

 ( )Raramente    

 ( )Nunca 

Você recebe treinamento, formação para a execução da sua função? 

 ( )Sim     

 ( )Não     

 ( )Às vezes  
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Você participa da elaboração e reelaboração da Proposta Pedagógica? 

 (  )Sempre    

 ( )Raramente    

 ( )Nunca 

Você considera a instituição ética com seus funcionários, alunos e 

parceiros? 

 ( )Sempre  

 ( )Raramente   

 ( )Nunca 

Você considera que seu potencial de realização profissional tem sido 

aproveitado? 

 ( )Sempre  

 ( )Quase sempre  

 ( )Nunca 

 As condições ambientais do seu trabalho são satisfatórias? 

 ( )Sim    

 ( )Não 

Assuntos importantes são debatidos em equipe? 

 ( )Sim     

 ( )Não     

 ( )Às vezes 

A instituição estimula o trabalho em equipe? 

 ( )Sim     

 ( )Não     

 ( )Às vezes 

Você cumpre os seus prazos e busca atingir melhor desempenho no seu 

trabalho? 

 ( )Sempre   

 ( )Quase sempre  

 ( )Raramente 

Você tem interesse de permanecer na instituição? 

 ( )Sim    

 ( )Não 

Obrigado pela participação! 
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17. PROJETOS ESPECÍFICOS  
17.1. Desenvolvimento de programas e projetos específicos  

 

17.2. PLENARINHA 

Em nossa escola o projeto materializa-se por meio da escuta sensível e 

atenta às crianças, de forma a considerar a sua percepção sobre as situações 

que vivenciam na escola, este ano será o tema “Brincando e encantando com 

histórias: A criança do Distrito Federal e o Direito de Brincar” e que irão 

traduzindo-se em contribuições relevantes para melhor compreensão de suas 

aprendizagens e do seu desenvolvimento, um trabalho pedagógico de 

qualidade no atendimento a todas as crianças da Primeira Etapa da Educação 

Básica. 

Considerando que a criança é um sujeito ativo, participativo e 

protagonista de sua própria história é importante incluir suas diferentes visões 

ao contexto escolar. Deste modo, busca-se articular de forma integral os 

direitos fundamentais da criança, como prioridade absoluta, por meio da escuta 

infantil e, consequentemente, fortalecer o processo de ensino-aprendizagem, 

em consonância com o Currículo da Educação Básica do Distrito Federal. 

  Com a participação das crianças teremos momentos lúdicos onde as 

crianças poderão participar de atividades ao ar livre construir seus próprios 

livros, teremos rodízios de contação de história e apresentação de teatro, no 

qual cada segmento terá a oportunidade de conhecer e brincar na área externa 

da escola com o livro confeccionado por eles. Teremos uma saída pedagógica 

para o parque da cidade onde iremos apreciar um dia de brincadeiras em 

diversos pontos do parque e no local iremos montar um estande com diversos 

livros para que a criança possa brincar e construir suas próprias brincadeiras. 

Durante o projeto as crianças junto com os professores estarão 

construindo os livros e cada turma estará escolhendo um tema para 

desenvolver em sala como: resgatando música e brincadeiras do tempo da 

vovó para juntos construir um livro. Também Será confeccionada uma sacola 

literária, que irá para casa juntamente com livros de histórias, específicos para 
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sua faixa etária, e pais contarão histórias para seu filho (a) e após a história 

farão um desenho relacionado com a história. 

As sextas-feiras as crianças levarão a sacola literária, retornando na 

segunda-feira com a atividade pronta feita pela criança, a criança deverá 

apresentar para os colegas o livro que leu contando a história para os colegas. 

O projeto possibilita a estimulação, integração e participação dos pais na vida 

escolar dos filhos fazendo a leitura desses livros em casa, discutindo-os com 

os filhos.  

A leitura não só abre caminhos para as crianças  diante dos livros, mas 

permite explorar trilhas junto com eles. 

     Os professores em sala incentivarão as boas maneiras de 

manusear um livro, farão um estande de livros, onde a criança irá escolher o 

livro que queira ler, proporcionar momentos de leituras compartilhadas e 

individuais.  

17.3. FESTIVAL DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E CIÊNCIA - FESTIC 

A Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, e as Gerências 

Regionais de Educação (GREs), promovem o “Festival de Tecnologia, 

Inovação e ciência” FESTIC das Escolas da Rede Pública de Ensino do Estado 

do Distrito Federal".  

O projeto tem como missão difundir e promover uma cultura científica 

que estimule a iniciação científica, tecnológica e a inovação educacional, 

constituindo uma oportunidade de aprendizagem e entendimento sobre as 

etapas de construção do conhecimento científico por meio da elaboração e 

desenvolvimento de projetos com fundamento científico.  

O projeto incentiva os alunos a pesquisarem, a realizarem uma troca de 

experiências incentivando á cultura investigativa, a criatividade, á reflexão, á 

capacidade inventiva e desperta vocações. Desse modo, colabora na formação 

de estudantes da educação básica, criando ambientes de aprendizagem que 

estimulem a busca pelo conhecimento, levando á compreensão do mundo, ao 

desenvolvimento do pensamento autônomo e á inserção crítica na sociedade, 

fatores vitais para o exercício da cidadania. Em 2019, o FESTIC absorverá as 
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atividades do Circuito de ciências das Escolas Públicas de Ensino do Distrito 

Federal, que deixa de existir com essa nomenclatura. 

17.4. PROJETO TRANSIÇÃO 

O processo de escolarização da infância engaja as crianças em práticas 

educativas específicas, com tempos e espaços diferenciados, posicionando-as 

em lugares socialmente demarcados e distintos. A transição entre a pré-escola 

e o ensino fundamental é um momento crucial na vida das crianças, e suas 

implicações para membros de diferentes grupos sociais têm sido objeto de 

estudo ao longo das últimas décadas, adquirindo destaque na produção 

acadêmica nacional e internacional. 

A idade dos 5 aos 6 anos tem sido reconhecida como uma transição no 

desenvolvimento, com mudanças qualitativas que delimitam uma nova etapa. 

Do ponto de vista cognitivo, a criança realiza a transição entre o estágio que 

Piaget denominou pré-operacional e o estágio operacional concreto, que 

propicia a reversibilidade e a descentração do pensamento. 

No limiar do 1º ano, o papel da família se define em dois planos: aquilo 

que foi construído ao longo dos anos e o apoio no momento da transição. 

O que foi construído ao longo dos anos são os recursos que a criança 

precisará mobilizar para encarar os desafios do novo ciclo de experiências 

escolares, assim como as disposições motivacionais para colocar em ação tais 

recursos. Trata-se na realidade de uma construção, que se dá desde o 

nascimento, por meio das interações face a face, das atividades lúdicas 

conjuntas, das oportunidades de manuseio de objetos e símbolos, da mediação 

das experiências da criança com o mundo físico e social à sua volta, enfim, por 

meio dos processos proximais ao longo da primeira infância. 

Recursos que promovem processos proximais favorecedores do 

aprendizado escolar e da adaptação à escola compreendem as seguintes 

áreas de atividades e materiais: participação em experiências estimuladoras do 

desenvolvimento, como passeios e viagens; oportunidades de interação com 

os pais; disponibilidade de brinquedos e materiais que apresentam desafio ao 
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pensar; disponibilidade de livros, jornais e revistas; uso adequado do tempo 

livre; acesso a atividades programadas de aprendizagem. 

Na construção de competências para enfrentar os desafios do ensino 

fundamental, a criança pequena e o pré-escolar podem se beneficiar muito no 

contato cotidiano com adultos significativos. Atividades como contar histórias e 

casos para a criança, fazer comentários sobre o mundo que a cerca, ter 

disposição para responder e formular perguntas, utilizar palavras que a criança 

conhece ou está prestes a conhecer proporcionam, todas elas, experiências 

relevantes para o desenvolvimento. Esses que acontecem na escola que 

também são de grande importância para o aprendizado das crianças. 

17.5. Projeto do Grafismo 

O desenho parece surgir de forma espontânea que evolui junto ao processo 

de desenvolvimento global da criança. Também é uma tentativa de 

comunicação formal e um meio de representação e simbolização. A criança 

expressa em seu grafismo àquilo que ainda não consegue com outras 

linguagens, por exemplo, a fala ou a escrita. Ao desenhar ela elabora 

conceitualmente objetos e eventos, por isso é de fundamental importância 

trabalhar e estudar o processo de construção do desenho junto ao enunciado 

que nos é dado pelo indivíduo. 

O desenho é precedido pela garatuja, fase inicial do grafismo. 

Semelhantemente ao brincar, se caracteriza inicialmente pelo exercício da 

ação. O desenho passa a ser conceituado como tal a partir do reconhecimento 

pela criança de um objeto traçado que realizou. Nessa fase inicial predomina 

no desenho a assimilação, isto é, o objeto é modificado em função da 

significação que lhe é atribuída, de forma semelhante ao que ocorre com o 

brinquedo simbólico. 

 

Objetivo Geral: 

O objetivo deste projeto é analisar as possíveis interações entre os 

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 
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possibilidades e experiências desenvolvendo os sentidos e exercitando suas 

habilidades motoras. 

Objetivos Específicos: 

 Ampliar o repertório e a criação de produções artísticas individuais e 

coletivas, nas diversas linguagens artísticas, desenvolvendo a dimensão 

estética da arte. 

 Participar de atividades com musicas usadas como fundo para o 

desenvolvimento artístico e repertório de memória. 

 Desenhar de maneira a ativar a imagem de objetos e imagens reais, 

desenvolvendo memória, observação e imaginação; 

 Desenvolver, de forma gradativa, a idéia de rabiscos e garatujas na 

realização de tentativas de escritas não convencional; 

 Manipular objetos do cotidiano e materiais reaproveitáveis produzindo 

sons livremente; 

 Conhecer e manipular diferentes instrumentos e suportes de escrita para 

desenhar, pintar, rabiscar, desenvolvendo seu aspecto sensorial-tátil; 

 Envolver-se em várias situações de comunicação; 

 Comunicação e expressão oral e escrita. 

 Desenvolver a imaginação, a capacidade de ouvir o outro e á de 

expressar. 

Recursos 

 Cartolina dupla face, tinta guache, pincel, lápis de cor, giz de cera, livro 

de literatura infantil, vídeo, DVD, fantoches , som,caixa amplificada ,TV. 

   

    Avaliação 

Será realizado durante o desenvolvimento do projeto, e por meio de 

observação, participação das atividades desenvolvidas no decorrer do mesmo. 

 

17.6. Projeto Meio Ambiente 

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

reciclagem e a poluição, devemos desenvolver situações junto com a 

comunidade escolar, ações que possibilitem as pessoas, a pensar em 

propostas de intervenção na realidade que nos cerca, Sendo assim este projeto 

tem como objetivo promover o envolvimento das crianças, professores, pais e 
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comunidade em defesa à sustentabilidade do nosso planeta, contribuindo para 

preservar o meio ambiente, reciclando, reutilizando, recuperando e reduzindo.  

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. 

 

  Objetivo geral: 

Desenvolver com as crianças ações e posturas responsáveis diante de 

problemas ambientais, como desperdício de água e poluição sensibilizando-os 

sobre a importância da preservação do Meio Ambiente, identificando as 

situações que causam danos à ecologia como: poluição, desmatamento, 

queimadas, extinção de animais e outros estimulando assim o amor pela 

conservação da natureza. 

 

 

17.7.  Projeto Literário (sacola viajante) 

 

Nesta faixa etária, as crianças encontram-se na fase do realismo 

imaginário, onde pensam que a imitação representa a realidade. Para elas, as 

coisas são vivas e dotadas de intenções e sentimentos. Aproveitando também, 

que nesta fase as crianças apresentam maior capacidade de concentração, 

fixam como ouvintes, e conquistam sua própria linguagem, senti a necessidade 

de montar este projeto abrangendo contos e histórias como: O lobo e os 

cabritinhos, Uma babá para os ursinhos, O sapo encantado etc., acreditando 

que o conto deve ser prazeroso e não repetitivo e mecânico, de forma que nos 

permita viajar em outro mundo proporcionando momentos de risos, novos 

conhecimentos e sonhos. 

Objetivos: 

 Desenvolver a linguagem e o interesse pela leitura; 

 Proporcionar momentos de prazer através da leitura e a organização de 

pensamentos; 
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 Aguçar o prazer pela leitura; 

 Desenvolver a linguagem oral e a capacidade de ouvir; 

 Organizar idéias e pensamentos; 

 Ampliar o vocabulário; 

 Estimular a imaginação e criatividade. 

 

Desenvolvimento: 

 Apresentação da malinha viajante contendo livros de literatura 

adequados a cada faixa etária de maneira lúdica e divertida; 

 Rodinha para conversa informal troca de idéias e análise de 

conhecimentos prévios; 

 Leitura da história; 

 Exploração dos personagens e modelagem dos mesmos;  

 Confecção de livro realizando a releitura das histórias trabalhadas. 

 Cuidado com os livros; 

 Falar sobre autor e ilustrador de cada livro; 

 Debate sobre a história; 

 Reprodução coletiva da história; 

 Concurso com premiação da turma vencedora para a escolha da 

mascote do projeto; 

 Na sala de aula possibilitar o acesso das crianças ao contato com 

diversas histórias infantis relacionadas com o projeto; 

 Toda semana trabalhar um livro literário do projeto (leitura e 

interpretação)  

 Cada professora com sua turma deverão escolher uma história e 

trabalhar a mesma reutilizando os mais diversos tipos de materiais, 

principalmente os recicláveis. Visando a sustentabilidade como uma 

questão de preservação do meio ambiente. Como cuidar dele? Como 

preservá-lo? 

 As atividades realizadas na escola serão expostas na feira literária que 

realizada nas dependências da Instituição. Todos os familiares e demais 

segmentos da escola serão convidados para apreciá-la; 
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 No dia do evento um aluno ou mais escolhido pela turma deverá está 

caracterizada com um personagem da história infantil escolhida pela 

turma usando a criatividade e a imaginação; 

 Elaboração de um livrinho literário para o incentivo de futuros leitores; 

 Apresentar livro para os alunos – manusear e conhecer a história; 

 Dramatização e registro feito pelas crianças através de desenho e 

oralmente; 

 Trabalhar linguagem oral e escrita; 

 Desenho livre; Dobraduras; Fantoches; Dedoches;  

 Utilização da ficha literária. 

Recursos: 

 Pasta modelo malinha para guardar os livros do projeto; 

 Livros; 

 Diferentes tipos de papel; 

 Cola branca e colorida; 

 Lápis de cor, giz de cera; 

 Tesoura; 

 Massa de modelar; 

 Tinta guache; 

 CDS. 

 

Culminância: 

 Feira literária; 

 Apresentação de uma das histórias do acervo projeta que faz parte; 

 Amostra dos livros e materiais confeccionados pelos alunos durante o 

projeto realizado sobre a leitura; 

 Convidar os pais para a culminância; 

 

Avaliação:  

Será realizado durante o desenvolvimento do projeto, e por meio de 

observação, participação das atividades desenvolvidas no decorrer do mesmo. 
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  PROJETO MOMENTO CÍVICO 

 

 

Justificativa: 

A escola deve ser um ambiente desde cedo para a construção da 

Cidadania, ambiente de ação e reflexão, que visa construir uma cultura de Paz. 

 

Objetivo: 

 Despertar em nossos alunos o amor e respeito pela Pátria; 

 Incentivar o hábito de cantar o hino nacional. 

 Possibilitar as nossas crianças uma formação integral, respeitando 

valores. 
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 Desenvolvimento: 

À hora Cívica será realizada semanalmente, as sextas-feiras, após o 

café da manhã na área externa onde são realizadas as atividades lúdicas. 

Avaliação: 

Será feita por meio de registro coletivo da turma, observando os 

seguintes aspectos: 

Participação, respeito e envolvimento dos alunos de cada turma.  

 

17.9. Projeto Musical / movimento 

 

A música está presente em nossas vidas desde a fase intrauterina. O 

som que o corpo da mãe produz: sangue fluindo nas veias, respiração, 

batimentos cardíacos, movimentos intestinais são internalizados e 

acompanhados pelos bebês. A voz materna também é material sonoro e 

referência afetiva para eles. 

O processo de musicalização dos bebês e crianças começa 

espontaneamente, de forma intuitiva por meio da variedade dos sons do 

cotidiano, incluindo a presença da música. Assim sendo, as cantigas de ninar, 

canções de roda, parlendas e jogos musicais tem grande importância, pois é 

por meio da interação que se estabelece que os bebês desenvolvam um 

repertório que lhes permitirá comunicar-se através dos sons.  

 A criança é um ser “brincante” e brincando faz música, por isso o 

trabalho com a música tem que ser desenvolvido através de brincadeiras 

que possibilitem o desenvolvimento: 

 Da linguagem e a construção semântica que a língua portuguesa exigirá; 

 Dos elementos de raciocínio lógico-matemático, que vai ajudá-las a 

entender a Matemática;  

 Da convivência social e respeito às diferenças;  

 Da percepção do valor da História, conhecendo a cultura de diferentes 

povos;  
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 Das regras que possibilitam o conhecimento de si e do próximo;  

 Da experimentação junto ao corpo que vai estimular o estudo na área 

das Ciências. 

 Para possibilitar um trabalho de qualidade e que alcance o proposto 

acima é necessário entender alguns conceitos que fazem da 

musicalidade elemento fundamental para o desenvolvimento cognitivo 

das crianças da primeira infância. A música é composta por ritmo, 

melodia e harmonia.  

 Ritmo: é o efeito que se origina da duração de diferentes sons, longos 

ou curtos. É a marcação do tempo de uma música. Assim como o 

relógio marca as horas, o ritmo nos diz como acompanhar a música. 

 Melodia: é a sucessão rítmica e bem ordenada dos sons.  É a voz 

principal do som, é aquilo que pode ser cantado. 

 Harmonia: é a combinação simultânea, melódica e harmoniosa dos 

sons. É uma sobreposição de notas que servem de base para a melodia. 

Por exemplo, uma pessoa tocando violão e cantando está fazendo 

harmonia com os acordes no violão e melodia com a voz. 

O trabalho com a musicalidade deve respeitar as fases do 

desenvolvimento infantil e os jogos podem ser compreendidos da seguinte 

forma: 

Sensório-Motor (até dois anos): São atividades que relacionam o som e 

o gesto. A criança pode fazer gestos para produzir sons e expressar-se 

corporalmente para representar o que ouve ou canta. Favorecem o 

desenvolvimento da motricidade. 

 Simbólico (a partir dos dois anos): Aqui se busca representar o 

significado da música, o sentimento, a expressão. O som tem função de 

ilustração, de sonoplastia. Contribuem para o desenvolvimento da 

linguagem. 

 Analítico ou de Regras (a partir dos quatro anos): São jogos que 

envolvem a estrutura da música, nos quais são necessárias a 

socialização e organização. Ela precisa escutar a si mesma e aos 
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outros, esperando sua vez de cantar ou tocar. Ajudam no 

desenvolvimento do sentido de organização e disciplina. 

Com tudo isso pode observar que o trabalho com a musicalidade tem 

grande importância na formação integral da criança, seja pela sua relação com 

o que a criança vivencia no cotidiano desde antes do nascimento, quanto pelas 

relações culturais, educacionais, psicomotoras e emocionais. Cada qual 

contribui para o desenvolvimento infantil de forma a ampliar possibilidades e 

desenvolver os movimentos, a linguagem, a sociabilidade e trazer harmonia. 

 Formação Pessoal e Social; 

 Conhecimento de Mundo. 

 Movimento, música e artes; 

 Linguagem oral e escrita; 

 Conhecimento lógico-matemático. 

Estas áreas constituem parte significativa de produção cultural humana 

que amplia e enriquece as condições de inserção das crianças na sociedade. 

O trabalho pedagógico se desenvolve no espaço de toda a Instituição 

atendendo as características de cada faixa etária. Os conteúdos priorizam o 

desenvolvimento das capacidades expressivas corporais, cognitivas e sociais 

explorando os diferentes espaços e materiais através de jogos, brincadeiras, 

danças, atividades esportivas e outras práticas sociais. 

As áreas do conhecimento são trabalhadas fazendo com que a 

aprendizagem seja significativa e que transforme a sala de aula num ambiente 

agradável e interativo, sendo o aluno o centro da aprendizagem e o professor 

um mediador. 

As atividades são integradas por meio de brincadeiras, jogos e 

atividades orientadas, desenvolvendo os aspectos: racional, afetivo, relacional, 

construindo com as crianças conceitos e relações que levam ao 

desenvolvimento integral do grupo. 

Para cada eixo foram elencados conteúdos e objetivos a serem 

alcançados na realização da proposta pedagógica, de acordo com a faixa 
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etária das crianças, assim, foram previstos objetivos para o Berçário (para 

bebês de 4 meses a 1 ano e 11 meses), Maternal I (crianças de 2 anos a 2 

anos e 11 meses), Maternal II (crianças de 3 anos a 3 anos e 11 meses), Pré-

Escolar I (4 anos) e Pré-Escolar II (5 anos). 

Visando contemplar todas estas ações, de forma que se promovam 

aprendizagens significativas e o desenvolvimento integral de todas as crianças, 

propõem-se uma prática pedagógica que atenda a Educação Infantil 

organizada nos seguintes eixos de trabalho, tanto em turmas de berçário 

quanto de pré-escola: 
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17.9.1. Projeto horta 

Duração: durante o ano letivo 

Inicio da construção da horta 

 

 

 

Justificativa  

O projeto horta surge pela necessidade de estimular na criança a 

formação de hábitos de consumo de verduras e hortaliças tendo em vista que, 

na verdade a cultura de uma boa alimentação, a base de verduras e hortaliças 

pouco se faz presente na infância. O projeto se caracteriza por ser uma 

atividade continuada, portanto não tem hora nem tempo de duração que possa 

ser pré- estabelecido. Afinal, uma vez montada a horta é possível imaginar, que 

a cada ano, novas turmas darão continuidade ao projeto, para efetivação desse 

projeto, contamos com um grande canteiro em formato de uma flor em volta 

colocamos garrafa pet, já construídos em uma grande área física, de boa 
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ventilação e luminosidade solar, onde as verduras e hortaliças serão irrigadas 

pelas crianças. Durante o projeto as crianças serão orientadas de como cuidar 

da horta e como plantar. Os executores desse trabalho promoverão os 

ensinamentos de como cuidar da natureza, firmando na mente desses 

pequenos conceitos de sustentabilidade em fim, cumprindo a sua função social, 

a escola deve contribuir com ações, gerando possibilidades de trazer para 

dentro da escola e dos debates com a comunidade a complexidade e os 

desafios relacionados á cultura de hábitos alimentares saudáveis, colocando 

em prática a relação sustentável com o ambiente através da implantação da 

horta a medida que irá utilizando de uma prática pedagógica promotora de 

múltiplas aprendizagens. 

Objetivo geral 

Sensibilizar e conscientizar as crianças de que a vida depende do 

ambiente e o ambiente depende de cada cidadão deste planeta. 

Objetivo específico  

Observar e explorar a paisagem do entorno da Instituição da Educação 

Infantil; 

Observar os elementos da natureza tais com: água e solo; 

Reconhecer diversos tipos e origens de alimentos; compreendendo a 

importância de uma alimentação saudável; 

Experimentar alimentos a fim de construir uma relação saudável com os 

alimentos; 

Explorar por meio dos sentidos as características dos elementos 

naturais, dos materiais e do ambiente: frio, ápero, grosso e fino; 

Participar do cultivo (regar) de horta, observando o crescimento das 

hortaliças; 

Conhecer o ambiente onde será feito o plantio das sementes; 

Trabalhar conceitos de educação ambiental; 
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Despertar o pensamento crítico no aluno para que ele se reconheça 

enquanto parte do meio ambiente, e também por isso, é necessário preservá-

lo; 

Conscientizar a respeito da importância dos alimentos orgânicos, não só 

pela questão da saúde, mas pelo viés da importância econômica, uma vez que 

são cultivados principalmente por pequenos produtores; 

Procedimentos  

Visitação a horta 

Reconhecimento do espaço em que será feito o plantio. Nesta etapa, os 

professores devem aproveitar para conversar com as crianças abordando 

questões como o que é uma horta, para que serve e o que podemos plantar 

nela; 

Exploração do espaço da horta, mostrando suas partes e os 

instrumentos que serão utilizados para a semeadura, como manusear, com 

segurança, o rastelo, a pá, o regador; 

Faze a colheita das hortaliças e deixar na cozinha para o preparo; 

Preparação da terra 

Depois de uma aula sobre o plantio, os alunos irão preparar a terra 

retirar o mato, colocar terra adubada, afofar para desmanchar os torrões que se 

formam e em seguida molhar  a terra utilizando o regador; 

Apresentação da semente que será plantada, explicando as crianças as 

características e o valor nutricional do alimento e para que servem as vitaminas 

que estão contidas nele,a experimentação da verdura, conhecendo o gosto do 

mesmo; 

Preparação dos alimentos para degustação com a participação da 

nutricionista; 
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Plantio 

As crianças serão direcionadas aos canteiros para dar início ao plantio 

das sementes, logo após a plantação, os professores irão combinar com a 

turma o espaço de tempo em que será realizada a irrigação e a limpeza do 

local; 

Acompanhamento da plantação para observar o crescimento da 

semente, limpeza e rega dos canteiros; 

Colheita

 

 

 

 É feita de duas maneiras: arranco e corte para a alface, beterraba, 

cenoura e rabanete basta arrancar; 

 Salsa, coentro, cebolinha devem cortadas três dedos acima do solo e se 

a salsa e a cebolinha forem cortadas corretamente, poderão ser colhidas 

muitas vezes. 
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Controle de pragas e doenças: 

Para evitar o aparecimento de pragas, alguns cuidados devem tomados. 

O ideal é não cultivar uma única hortaliça no canteiro, pois cada planta retira 

um tipo de nutriente do solo e atrai um diferente tipo de praga nas bordas dos 

canteiros, cultive salsa, cebolinha e coentro eles funcionam como repelentes 

para alguns bichinhos acostumados a atacar as hortaliças. Numa metade, 

cultive alface na outra, beterraba. Esse procedimento ajuda a equilibrar a 

retirada das vitaminas do solo e confunde os bichinhos que atacam as plantas 

pelo cheiro, cor e forma das folhas. O cultivo de ervas medicinal, como melissa, 

capim- cidreira, poejo, hortelã, menta e boldo ao redor, também são muito 

eficazes para espantar algumas pragas. A erva-doce atrai para si o pulgão que 

costuma atacar a couve. Se houver poucas plantas de couve na hora, pode-se 

fazer a lavagem das folhas retirando todos os pulgões, se não resolver o ideal 

é aplicar a calda de fumo. 

Recursos 

 Adubos 

 Sementes  

 Pazinhas 

 Rastelos 

 Regadores 

 Sementes 

    Recursos humanos  

 Equipe pedagógica e demais funcionários 

 Crianças e pais 

Avaliação 

É necessária na execução do projeto, para sua sustentabilidade e 

alcance dos objetivos propostos. Será realizado por meio das observações 

diárias e continuas durante o ano letivo. 
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18. Projetos de dias temáticos da Secretaria de Educação do DF 

 Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação 

Inclusiva aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

 Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água 

 Semana de Educação para Vida 

 Dia Nacional de Educação Ambiental 

 Dia Distrital da Educação Infantil 

 Plenarinha 

 Festival de tecnologia, inovação e ciência-FESTIC 

 Dia Nacional da Luta com as Pessoas com Deficiência 

 Dia Distrital da Educação Infantil 

 Dia Nacional da Consciência Negra 

 JESAM KIDS 
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