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1 - APRESENTAÇÃO  

 A Proposta Pedagógica é o documento que orienta as nossas ações pedagógicas e 

administrativas da escola, a fim de garantir uma educação de qualidade às crianças e também 

nortear o trabalho que deve ser realizado para atingir os objetivos. Este documento foi construído 

em um processo coletivo, em que participaram: profissionais da educação, as crianças e a 

comunidade escolar, em consonância com uma gestão democrática e transparente. 

 Além dos documentos citados, para a orientação da prática pedagógica foram aplicados 

questionários, dinâmicas, tanto individual como coletiva, com o propósito de colher informações 

sobre o contexto da escola e da comunidade. Tais ferramentas foram fundamentais para 

refletirmos questões como: inclusão, autonomia, solidariedade e diversidade, dialogando com a 

realidade da família, da filiação sócioafetiva e suas peculiaridades. Dentro desta esfera, espera-se 

uma contextualização e maior participação da comunidade escolar, para um melhor 

desenvolvimento integral do sujeito-criança.  

Analisamos as condições físicas dos espaços e os recursos humanos disponíveis, como 

também os ajustes necessários para a melhor aplicabilidade da PP.  

O brincar se torna o principal meio de acesso à cultura pela criança, sendo primordial para 

que as experiências vivenciadas sejam elaboradas, bem como seja capaz de transformar essas 

realidades. O brincar possibilita o processo da fantasia e da imaginação que são importantes para 

uma melhor aprendizagem dos papeis sociais e uma compreensão das relações. Hoje, não raras 

vezes, as novas configurações de família e sociedade impedem de certa forma, que a criança 

vivencie sua infância, com excesso de atividades e acesso fácil à tecnologia, evitam confiar lhes 

responsabilidades, acreditando que é melhor permanecerem dentro de casa, alegando ser mais 

seguro do que explorar brincadeiras na rua, sem contar ainda, que muitas destas crianças 

vivenciam conflitos familiares. Todas estas questões interferem no desenvolvimento saudável da 

criança.  

A educação é um processo de parceria, em que a família e a instituição precisam 

compartilhar o mesmo objetivo, tornando-se imprescindível a participação dos pais e das crianças 

no processo pedagógico. 

Destacamos a importância das discussões, reflexões e críticas construtivas ocorridas nas 

reuniões de coordenações com os docentes, reuniões de pais, e formação de funcionários.  Em 

sintonia com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB de 1996, que afirma que a 

escola tem um papel relevante no desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade em 

seus aspectos físico, psíquico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 
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comunidade. (LDB/96, capítulo II, artigo 29), priorizamos em nossa prática pedagógica, meios 

que favoreçam uma maior interação família/escola. 

   A Proposta Pedagógica como instrumento democrático, abrangente, e flexível, direciona 

as coordenadas do fazer pedagógico refletindo a identidade da escola em todos seus aspectos.  

No contexto da gestão democrática, a Proposta Pedagógica constitui um dos elementos 

fundamentais para o exercício da democracia. Sabe-se que não é tarefa fácil, não se faz pela 

vontade de poucos, nem adquire vida sem que todos se responsabilizem por mantê-lo ativo. 

“Precisa de cuidado permanente, de visibilidade plena e compromisso de todos, os quais se tornam 

corresponsáveis por sua implantação e acompanhamento, superando o imobilismo e favorecendo a 

mudança” (FILIPOUSKI, MARHI E SCHAFFER, p 33 - 2005).    

O principal desafio desta Proposta é propor perspectivas inovadoras e envolver a 

participação da comunidade escolar e da família, de tal forma que sintam--se construtores de uma 

educação de qualidade. 

 

2 - HISTORICIDADE  

 

A Casa da Criança “Pão de Santo Antônio” – está localizada na Av. W5 Quadra 906, 

Conj.10 – SGAS - CEP: 70.390.060 - e-mail: crisantoantonio62@gmail.com CNPJ: 

00.093.716/0001-80 - Brasília–DF – Telefone: (61) 3242-2337. 

A Casa da Criança é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e de fins 

não lucrativos, beneficente, de natureza educacional, cientifico e cultural.      

  Fundada em 13 de maio de 1962 pela Sociedade Literária São Boaventura da Ordem dos 

Frades Menores Capuchinhos OFMCap  e Obra Social Santa Isabel, das Irmãs franciscanas da 

Penitência e Caridade Cristã, transferida de forma gratuita para a CONGREGAÇÃO DAS 

PEQUENAS IRMÃS DA DIVINA PROVIDÊNCIA, Província do Imaculado Coração de Maria, 

com sede em Belo Horizonte – MG, com personalidade jurídica própria, registrada no Cartório do 

2° Ofício de Brasília-DF, constante no Livro A-3, ás fls. 139/9, sob o n° de ordem 296, é 

reconhecida de Utilidade Pública Distrital pelo Decreto n° 15.752 de 05 de julho de 1994, e 

declarada de Utilidade Pública Federal através dos Decretos nº 70021 de 24/01/72- âmbito 

Federal, nº 20070 de 04/03/99 no âmbito do Distrito Federal. Inscrita no Cadastro Geral de 

Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o n° 00.093.716/0001-80. 

  Além da pareceria firmada com a SEEDF, a instituição mantém atendimento ao publico 

com alunos pagantes e bolsistas conforme a Legislação vigente, nas turmas de berçário I, berçário 

II, maternal I, maternal II, 1º período e 2º período.   

mailto:crisantoantonio62@gmail.com
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     De 2003 a 2008, manteve convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Trabalho - SEDEST. Atualmente, mantém parceria com a Secretaria de Estado de Educação do 

DF, por meio de Termo de Colaboração.  

 Relação dos colaboradores: Diretora Presidente: Heloisa Helena de Souza, Diretora Vice – 

Presidente: Sebastiana da Conceição Lopes, Diretora Pedagógica: Aparecida de Deus Pinto, 

Coordenadora pedagógica: Eude Marta Rodrigues da Silva Vasconcelos, Secretária Escolar: Maria 

Lucia da Silva Mariano, Nutricionista: Luciana Ferreira dos Santos, Professoras: Ana Claudia 

Maximiano de Farias, Maria Simone de Mendonça Sá, Maria Deusimar Dias da Silva, Sandra 

Vieira de Jesus Jaqueline Viera da Conceição Freitas, Flávia Batista Santana, Monitoras: 

Leidessandra Muniz da Silva, Raimunda Pereira de Sousa, Rosileia Custodio de Sousa Freitas, 

Mayara Marques Araújo, Antônia Lucia de Oliveira, Ruth Neres Batista, Angelina Sousa dos 

Santos Farias, Tázia Araújo Guerra, Rafaela Lopes Ribeiro, Simone de Sá Ribeiro, Cintia de 

Oliveira Ferreira, Pamela CHRISTINE Numes da Silva, Rayane de Andrade Melo Ferreira, Leilane 

dos Santos Almeida Ribeiro, Natalia Maria Lopes de Almeida Souza, Geovânia Pereira Lima, 

Renata Maria Jesus Silva. Porteira: Maria Iracilene Alencar Machado, Auxiliar de Serviços 

Gerais: Salvador Alves da Fonseca, Kaline Viana Rodrigues, Cozinheira: Vera Lúcia Barbosa de 

Sousa, Auxiliar de Cozinha: Lucicleia Araújo Silva de Mesquita.     

     Possui instalações com área de 1.816,00 m², para atividades que atendem, atualmente, a 

educação infantil, creche e pré-escola.  

 Quanto à estrutura física, a CCPSA a escola tem dois acessos para entrada e saída dos 

alunos, ambas com rampas de acesso para cadeirantes. Dispõe de oito salas de aula, uma pequena 

biblioteca, laboratório de informática, um auditório, três berçários, dois dormitórios, um refeitório 

para uso das crianças, um refeitório para os funcionários, uma sala de coordenação pedagógica, 

uma sala da diretoria, uma secretaria, uma cozinha e três parquinhos infantis, espaço externo para 

atividade de educação física ou recreação dirigida, sete banheiros de uso adulto, sete banheiros par 

uso das crianças, um banheiro para cadeirante, três fraldários, um depósito de alimentos, um 

depósito de material de higiene e limpeza, uma sala para descanso dos funcionários.  

 A estrutura física não possui estacionamento e o acesso acontece de forma rotativa.  

  

3- DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

  

 Ao longo desses anos, a Casa da Criança Pão de Santo Antônio vem buscando acompanhar 

o processo histórico de crescimento e mudanças do público alvo, e continua fiel ao seu objetivo o 
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cuidar e o educar - possibilitando o desenvolvimento integral da criança por meio da modalidade 

creche/escola, crianças de seis meses a cinco anos,  

        O público atendido pela instituição é bem variado, são oriundos de diversas regiões como: 

plano piloto, cidades satélites e entorno. A maioria das famílias mora nas cidades satélites e 

entorno, mas trabalha no plano piloto. O meio de transporte utilizado é bem diversificado sendo 

transporte escolar, ônibus e carro particular.  

As professoras são graduadas em Pedagogia e todas as monitoras possuem o ensino médio 

completo, sendo que algumas concluíram o Curso de Pedagogia ou estão cursando. 

  Devido a estrutura física não possuir estacionamento algumas atividades pedagógicas que 

envolvem a participação dos pais são desenvolvidas em dias alternados.    

           São realizados Dias Letivos Temáticos, conforme o calendário escolar da SEEDF, onde são 

discutido com os pais o Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar, momento esse que são 

trabalhados temas variados relativos ao contexto escolar. Nesse sentido, foram realizadas 

atividades de caráter didático-pedagógico, entre elas, a avaliação institucional e encontros de 

planejamento estratégico com a comunidade escolar.  

A Instituição enfrenta algumas dificuldades detectadas no resultado da avaliação 

institucional realizada com a comunidade escolar, como a falta de estacionamento que acaba 

gerando transtorno aos pais no horário de entrada e saída. Algumas atividades especializadas não 

ofertadas foram solicitadas assim como balé, karatê, judô e natação. Outra solicitação apontada 

pelos pais seria um maior número de monitores.  

No segundo semestre é realizado uma pesquisa de satisfação como os pais pela SEEDF.  

 

Desenho realizado pelo maternal II, “Minha Escola é assim Alegre, tem sol,  parquinho, pula pula, 

carrinho, bola !!!! “   
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4 - FUNÇÃO SOCIAL 

 

Como Instituição de Educação Infantil, buscamos propiciar a todas as crianças em seu 

primeiro contato com o ambiente escolar, um espaço acolhedor e rico de experiências criativas, 

despertando assim o prazer em aprender por meio do: conviver, brincar, explorar, participar, 

comunicar e conhecer-se.  

 A proposta pedagógica da instituição considera os contextos sociais e culturais em que 

vivem os sujeitos que irão fazer parte dele. Observar as crianças em sua singularidade, 

simplicidade e atentar aos conhecimentos que já possuem, bem como as potencialidades e as 
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fragilidades, considerando os contextos sociais e culturais em que vivem, funcionam para que o 

planejamento atenda às necessidades de cada criança. 

    

5- PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

ADMINISTRATIVAS. 

 

 A filosofia da Casa da Criança baseia-se em princípios cristãos e democráticos, convergindo 

dentro do espaço creche/escola, onde, educar é propiciar condições que garantam a construção dos 

conhecimentos da realidade social e cultural, favorecendo o desenvolvimento das possibilidades 

humanas, corporais, afetivas, emocionais, cognitivas, éticas e estéticas, por meio de situações de 

cuidados, brincadeiras e de aprendizagens orientadas. 

  O trabalho da Educação Infantil é pautado nos princípios: éticos, políticos e estéticos, 

abordados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), que 

orientam as aprendizagens a serem promovidas pelas crianças. 

 De acordo com o disposto na Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 artigo 29, a Educação 

Infantil é a primeira etapa da educação básica e tem por finalidade “o desenvolvimento integral da 

criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade”. Deve cumprir duas funções indispensáveis e indissociáveis: educar e 

cuidar.  

Princípios Éticos - referem-se à valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, 

do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 

singularidades.   

O trabalho educativo se organiza e estrutura de modo a assegurar às crianças a 

manifestação de seus interesses, desejos, curiosidades, a valorização de suas produções e o apoio à 

conquista da autonomia na escolha de brincadeiras e de atividades, possibilitando assim: 

 Construção de atitudes de respeito e solidariedade, fortalecimento da autoestima e dos 

vínculos afetivos; 

 Combate aos preconceitos, discriminações e Bullying;  

 Conquista da independência, inclusive no cuidado pessoal diário; 

 Aprendizado sobre o valor de cada pessoa e dos diferentes grupos culturais; 

 Aquisição dos valores, como os da inviolabilidade da vida humana. A liberdade e a 

integridade individual, a igualdade de direitos de todas as pessoas, a igualdade entre 

homens e mulheres, assim como a solidariedade a grupos vulneráveis política e 

economicamente; 
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 Respeito à diversidade religiosa e cultural e combate a toda forma de racismo, machismo, 

sexismo e homofobia;  

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

naturais; 

 Cuidado com os bens materiais e patrimônio histórico-cultural. 

Princípios Políticos – referem-se à garantia dos direitos de cidadania, ao exercício da criticidade 

e do respeito à democracia. A criança, produtora e consumidora de cultura, é participante da vida 

social, modifica e é modificada pelas interações que estabelece com o outro, com a cultura e com 

o ambiente, por meio das múltiplas linguagens. 

 Formação participativa e crítica; 

 Contextos que lhe permitam expressar sentimentos, ideias, questionamentos;  

 Situações em que aprenda a opinar e a considerar os sentimentos e a opinião dos outros 

sobre um acontecimento, uma reação afetiva, uma ideia, um conflito; 

 Experiências bem sucedidas de aprendizagens e oportunidades para o alcance de 

aquisições afetivas e cognitivas;  

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

organizar pensamentos e ideias, de conviver, brincar e trabalhar em grupo, de ter iniciativa 

e buscar soluções para os problemas e conflitos. 

Princípios estéticos: referem-se à valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da 

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

manifestações artísticas oportuniza o desenvolvimento da imaginação, de habilidades criativas, da 

curiosidade e da capacidade de expressão nas múltiplas linguagens (gestual, corporal, plástica, 

verbal, musical, escrita e midiática, entre outras), a partir de estímulos sensoriais e pela leitura e 

releitura, criação e recriação, apropriando-se de muitos saberes. Portanto, é necessário que haja:  

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

diversificadas; 

 Organização de um cotidiano de situações agradáveis, estimulantes, que desafiem o que já 

sabem sem ameaçar sua autoestima nem promover competitividade;  

 Possibilidade de apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que circulam em nossa 

sociedade, selecionados pelo seu valor formativo em relação aos objetivos definidos pela 

proposta pedagógica em desenvolvimento. 

Estes princípios também devem guiar as relações dos adultos (profissionais e famílias) para que 

lhes sejam dados suportes, na consolidação da Educação Infantil. Os princípios necessitam ser 
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trabalhados de forma integrada, de modo que uma situação didática apresente, desenvolva e 

mobilize mais de um princípio. Devem nortear a forma como os adultos se relacionam com as 

crianças e materializam-se pelas escolhas das atividades, estruturação dos espaços e tempos, na 

seleção dos materiais. 

 

6 – OBJETIVOS 

GERAL  

 Oferecer serviços educacionais em período integral, para a faixa etária de quatro meses a 

cinco anos, tendo como finalidade o cuidar e o educar - possibilitando o desenvolvimento integral 

da criança.   

 ESPECÍFICOS 

 Ser uma instituição de educação infantil de referência, inovadora em suas propostas e 

práticas pedagógicas, destacando como valores essenciais: a autonomia pessoal e 

coletiva, o respeito às diferenças, a solidariedade, responsabilidade, cooperação, diálogo 

intercultural e de valores, e o cuidado com a criação; 

 Educar as crianças direcionando com brincadeiras dirigidas, as atividades do corpo em 

movimento e interação com pares, em vista da socialização e desenvolvimento das 

competências e habilidades;  

 Favorecer as crianças a apreciação na contação de historia e reconto, contribuindo com o 

desenvolvimento dos campos de experiências e convívio com diferentes suportes e 

gêneros textuais orais e escritos; 

 Incentivar o cuidado, a preservação e o conhecimento do meio ambiente, por meio da 

reciclagem, redução e reutilização dos recursos naturais; 

 Produzir e apreciar a arte como forma de expressão, desenvolvendo o gosto, o cuidado, o 

respeito e a valorização pela sua própria produção, pela produção dos colegas e de 

diferentes artistas. 

 

7 – CONCEPÇÕES TEÓRICAS  

 

          Nossas ações pedagógicas tem como base a Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional – 

LDB, Currículo da Educação Infantil, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Orientações 

Pedagógicas para instituições conveniadas que ofertam Educação Infantil – OPs, Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Infantil – DCNEI, Base Nacional Comum Curricular – 

BNCC, Constituição Federal – CF  Currículo em Movimento da Educação Básica, as Orientações 
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Pedagógicas, Diretrizes de Avaliação, Eixos Transversais: Educação para a diversidade; Educação 

para a Sustentabilidade; Educação para e em Direitos Humanos; Educação para a Cidadania, Eixos 

Integradores (cuidar e educar, brincar e interagir), as Resoluções, Regimento Interno e demais 

legislações pertinentes.  

A Instituição desenvolve um trabalho, por meio de práticas pedagógicas cotidianas, 

intencionalmente planejadas e sistematizadas em um projeto pedagógico construído com a 

participação da comunidade escolar, observando leis e normas Distritais e Federais como: 

Constituição Federal, (CF/1988), Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/1990), Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, Indicadores da Qualidade na Educação Infantil e 

Orientações Pedagógicas do Convenio entre a SEE/DF e Instituições Parceiras para oferta de 

Educação Infantil.  

  A Proposta Pedagógica da Casa da Criança Pão de Santo Antônio compreende que a 

criança é sujeito de sua aprendizagem, que na sua relação com o outro, é capaz de ampliar sua 

visão de mundo.  

No decorrer da historia a “infância” veio ganhando uma nova definição e um papel 

importante na sociedade, a criança passou a ser sujeito de direito construtor de suas aprendizagens, 

portanto o trabalho pedagógico compreende que a interação com meio social começa na infância. 

De acordo com a Constituição Federal, artigo 205 – A educação, direito de todos e dever 

do estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 

ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

É fundamental perceber o ambiente escolar como o espaço favorável para promover ações 

que contribuam para o desenvolvimento integral da criança, tendo em vista, que a família é 

essencial, refletindo no cotidiano as práticas de cuidado e educação. Nessa questão, elucida o 

artigo 29 da LDB: A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, 

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

A educação infantil tem como base os eixos integradores: o cuidar e educar, brincar e 

interagir, assim como os eixos transversais: educação para a diversidade/cidadania, educação para 

a sustentabilidade, educação em e para os direitos humanos e os campos de experiências como 

base para o desenvolvimento das práticas norteando toda a dinâmica do processo educativo. 

Há legislações vigentes indicam, confirmam e ressaltam que os diretos das crianças sejam 

assumidos como responsabilidade de todos. As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica – DCNEB reafirmam que:  
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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.).     

            A Educação Infantil adota uma organização que emerge dos direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, que asseguram as condições para que as crianças aprendam em situações nas 

quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidam a vivenciar desafios e 

sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e 

o mundo social e natural (BRASIL, 2017,P.38).     

           Dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, surgir os cincos campos de experiência, a 

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

fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.  

Ainda de acordo com a BNCC, os campos de experiências “constituem um arranjo 

curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus 

saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural” (BRASIL, 

2017, p. 38). Estes campos de experiência propõe que as crianças descubram as si mesmas, aos 

grupos das quais fazem parte, desenvolvimento corporal, evidencia as manifestações artísticas, 

culturais e cientificas como aporte de desenvolvimento infantil, que participem de experiências de 

falar e ouvir de forma a potencializar sua participação na cultura falada oral ou gestual, propõe que 

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

elaboram e transformam a sociedade na qual estão inseridas.                                                   

AO artigo 8º das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil – DCNEI  

aponta que o objetivo principal da educação é impulsionar o desenvolvimento integral das crianças 

ao garantir a cada uma delas o acesso à construção do conhecimento, à aprendizagem de diferentes 

linguagens, assim como o direito à proteção, saúde, liberdade, respeito, dignidade, brincadeira, 

convivência e a interação com seus pares etários, com crianças de diferentes faixas etárias e com 

os adultos.  

            A Pedagogia Histórico-Cultural, conforme preconizada no currículo, esclarece sobre a 

importância dos sujeitos na construção da história. Sujeitos que são formados nas relações sociais 

e na interação com a natureza para produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, 

estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza. 



 

 

12 

 

            De acordo com o currículo, a aprendizagem sob a ótica da Psicologia Histórico-Cultural, 

só se torna viável quando a Proposta Pedagógica que contempla a organização escolar considera 

as práticas e interesses sociais da comunidade. 

A Instituição desenvolve um trabalho, por meio de práticas pedagógicas cotidianas, 

intencionalmente planejadas e sistematizadas em um projeto pedagógico construído com a 

participação da comunidade escolar, observando leis e normas Distritais e Federais como: 

Constituição Federal, (CF/1988), Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/1990), Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, Indicadores da Qualidade na Educação Infantil e 

Orientações Pedagógicas do Convenio entre a SEE/DF e Instituições Parceiras para oferta de 

Educação Infantil.  

Os princípios da Educação Infantil também devem guiar as relações dos adultos 

(profissionais e famílias) para que lhes sejam dados suportes, na consolidação da Educação 

Infantil. Os princípios necessitam ser trabalhados de forma integrada, de modo que uma situação 

didática apresente, desenvolva e mobilize mais de um princípio. Devem nortear a forma como os 

adultos se relacionam com as crianças e materializam-se pelas escolhas das atividades, 

estruturação dos espaços e tempos, na seleção dos materiais. 

O Referencial Curricular Nacional operacionaliza o processo educativo das crianças de 

zero a três anos e de quatro a seis anos, em dois âmbitos de experiências: Formação Pessoal e 

Social e Conhecimento do Mundo. Ressaltam que esse tipo de organização tem um caráter 

instrumental e didático para despertar nos professores a consciência de que a construção do 

conhecimento se processa de maneira integral e global. Assim a prática educativa deve estabelecer 

a inter-relação entre esses dois âmbitos.  

 

8 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO  

     

 Todo o trabalho pedagógico de ensino está voltado para a equidade de oportunidade, 

buscando a participação plena da criança nas atividades propostas, respeitando os limites, as 

diferenças e valorizando a diversidade humana. 

           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.    
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 Na Educação Inclusiva procuramos diversificar e flexibilizar o processo de aprendizagem, 

de modo a atender as diferenças individuais de acordo com as necessidades de cada aluno. A 

escola é inclusiva atendendo as normativas da legislação. Todo aluno que possui laudo tem direito 

a adequação curricular, quando necessária. 

 Para garantir que as crianças com necessidades educacionais especiais e com deficiência 

tenham seus direitos garantidos, a equipe pedagógica mantém-se em constante formação, sendo 

provocada e desafiada a pensar em uma educação que busque o desenvolvimento e a 

aprendizagem do educando, independente da sua condição física, psicológica, social ou cognitiva, 

bem como a elaboração de recursos pedagógicos e atividades diferenciadas que garantam a 

acessibilidade e eliminem barreiras, para a inclusão de todas as crianças.  

     A Casa da Criança Pão de Santo Antônio, em seu Termo de Colaboração com a SEEDF, 

oferta a primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil, para atendimento de bebês e 

crianças bem pequenas, de 0 a 3 anos de idade. 

A Instituição atende em período integral, das 7h às 17h, o total de 141 crianças, entre bebês e 

crianças bem pequenas. Tem como Etapas de Educação Básica – Educação Infantil: Berçário II, 

Maternal I, Maternal II, divididas em seis turmas.  

A enturmação  segue a seguinte disposição: 

TURMAS FAIXA ETÁRIA PERÍODO 
CRIANÇAS 

NA TURMA 

Berçário II 
1 ano completo ou a completar até 31 de março do 

ano da matrícula 
Integral 22 

Maternal I 
2 anos completos ou a completar até 31 de março 

do ano da matrícula 
Integral 23 

Maternal II 
3 anos completos ou a completar até 31 de março 

do ano da matrícula 
Integral 23 

 

A SEEDF realiza o cadastro das crianças através do número 156 e conforme o número de 

vagas disponíveis, encaminha as famílias para a efetivação da matrícula da criança na instituição.   

As professoras trabalham em regime de jornada de 30 (trinta) horas semanais, sendo 25 

(vinte e cinco) horas em docência e 05 (cinco) horas em coordenação pedagógica, exercidas 

posteriormente às horas da docência.  

As coordenações pedagógicas acontecem todos os dias, de 12h30 às 13h30min, e além das 

atividades de rotina previstas, participam de grupos de estudos, cursos de formação oferecidos 

pela Escola de Aperfeiçoamento de Professores (EAPE) e outros. 

    O ambiente da Instituição está organizado de forma que favoreça o desenvolvimento do 

trabalho coletivo e a organização de materiais, espaços e tempos, assegurando: 
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 A educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao 

processo educativo;  

 A indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, 

estética e sociocultural da criança;  

 O diálogo, o respeito e a valorização de formas de organização das famílias;  

 O reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas 

das crianças;  

 Os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos; 

 A acessibilidade de espaços, materiais, objetos e brinquedos.  

 Não se pode perder de vista que as crianças dessa faixa etária necessitam de um extremo 

cuidado, seja nos aspectos relativos à saúde, alimentação e higiene, seja em relação aos cuidados, 

em relação ao desenvolvimento afetivo. Não podemos deixar de garantir o clima de segurança 

emocional para que as crianças possam estar bem em um espaço fora de suas famílias, para que se 

desenvolvam plenamente. As professoras e monitoras devem estar abertas e atentas às mais 

diversas manifestações.  

Uma rotina bem organizada pode contribuir para que a segurança se concretize: saber o que vai ser 

feito, em que momento e em que espaços são componentes importantes para a manutenção de um 

clima de tranquilidade para os pequenos. 

A instituição trabalha em sintonia com os pais e responsáveis, chamando a atenção para a 

importância do cumprimento de horários, hábitos de higiene e saúde.   

  Conforme proposto no Currículo da Educação Infantil é preciso tencionar uma ação 

educativa devidamente planejada, efetiva e avaliada. Por isto, é inevitável pensar o tempo, os 

ambientes e os materiais. 

Materiais  

Qualquer que seja a faixa etária da criança o material deve prestar-se à adaptação 

progressiva de seu desenvolvimento, devendo enriquecer todos os aspectos da Educação Infantil.  

Os materiais são objetos, livros, impressos de modo geral, brinquedos, jogos, papéis, tecidos, 

fantasias, tapetes, almofadas, massa de modelar, tintas, madeiras, gravetos, figuras, etc. Podem ser 

recicláveis industrializados, artesanais, sonoros, visuais, riscáveis e ou manipuláveis, de diferentes 

tamanhos, cores, pesos e texturas, com diferentes propriedades, de uso individual e ou coletivo.  

São disponibilizados materiais como: brinquedos diversos, livros, jogos, papeis, giz de 

cera, massa de modelar, tintas, figuras, cola colorida, e outros. 

Os espaços e ambientes são organizados em função das necessidades e interesse das 

crianças. 



 

 

15 

 

 A organização do trabalho pedagógico passa pelos espaços de aprendizagem, e oferece os 

seguintes ambientes:  

 Sala de aula – promovendo o cantinho de leitura, cantinho de jogos e/ou brinquedos 

pedagógicos, além dos estímulos visuais. 

 Os três parquinhos são os lugares que os alunos gostam mais, têm brinquedos, o espaço é 

ambo e bem arejados, além dos parquinhos temos espaço com grama sintética para as 

crianças brincarem a vontade e espaço com jogos no chão.          

 Refeitório, sala de vídeo, auditório, biblioteca, laboratório de informática e área externa 

para atividade de educação física, brinquedoteca e horta para cultivos de hortaliças. 

A participação da comunidade no ambiente escolar acontece em momentos como: reunião 

de pais e dias letivos temáticos.  

O trabalho com Projetos propicia a atividade coletiva e cooperativa, permitindo ao aluno 

vivenciar múltiplas relações reais para firmar-se como sujeito. Algumas políticas e projetos 

institucionais já fazem parte da rotina com a SEEDF como a VII Plenarinha “Brincando e 

Encantando com Histórias”, Circuito de Ciências, Alimentação Saudável na Educação Infantil: 

mais do que cuidar, educar, brincar e interagir e a Portaria 279/2018 que institui a Política de 

Atendimento e Acolhimento aos Estudantes Indígenas.  

A Inserção e Acolhimento aconteceram de forma bem tranquila, com aconchego, bem 

estar, amparo e cuidados físicos e emocionais. Claro com alguns choros e insegurança por parte de 

algumas crianças e alguns pais, mas logo as crianças e pais já estavam bem ambientados e 

sentindo segurança na instituição e nos profissionais. 

Os profissionais da Educação Infantil contam com três dias de formação, não letivos.  

   

CI9 - CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO. 

 

A Instituição acredita que todos podem aprender e que todos são iguais nas diferenças, por 

isso precisamos de intervenções pedagógicas específicas, bem planejadas e assistidas.  

Na Educação Infantil, a ação avaliativa, dá-se no sentido de compreender os processos, e 

não os produtos das atividades. A avaliação busca responder se e quando os direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento estão em processo de consolidação. A finalidade da avaliação é 

servir para tomar decisões educativas, para observar e acompanhar o processo de desenvolvimento 

da criança e para planejar situações, relações ou ações.  
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As observações e registros sistemáticos acontecem diariamente, fazendo uso de caderno, 

fichas, questionários, relatórios, portfólios, exposição das produções e observando o seu 

desenvolvimento no dia-a-dia. 

             Avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender para crescer (Lima, 2011). A 

avaliação deve ser formativa e processual, assim como a aprendizagem deve ser significativa. A 

função formativa é a que melhor se adapta ao processo democrático de ensinar e aprender.   

 Para Hadji (2001), o que demarca uma avaliação formativa é a intenção de avaliar a fim de 

garantir que o estudante continue no processo, aprendendo (Currículo em Movimento da Educação 

Básica Educação Infantil). 

 Os resultados da avaliação refletem no desenvolvimento, na aprendizagem dos alunos, no 

redirecionamento da prática educativa e no aprimoramento da Proposta Pedagógica. Portanto, ela 

constitui um elemento dinâmico e transformador no processo ensino-aprendizagem. 

    Semestralmente, é elaborado o relatório descritivo individual (RDIA) de cada criança, 

abordando o seu desempenho e evolução nos vários aspectos do desenvolvimento. 

 A realização do Conselho de Classe considera a Resolução nº 1/2012 – CEDF. Na CCPSA, 

o registro das reuniões de Conselho de Classe é feito em “Livro Ata”, manuscrito ou digitado, 

contendo, identificação, data da reunião, propósito (ordinário ou extraordinário); resumo; 

decisões/encaminhamentos/conclusões; assinaturas de todos os participantes. O Conselho de 

Classe acontece semestralmente. 

 

10 - ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR 

 

 As ações pedagógicas são trabalhadas de diversas formas com datas comemorativas, 

passeios realizados com as crianças, festas junina, festa com as famílias e culminância de projetos 

realizados com a participação das famílias como a primeira etapa da Plenarinha que é realizada na 

instituição.        

  As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, diz em seu artigo 9º, que as 

práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil, devem ter como 

eixos norteadores as interações e as brincadeiras.   

  “Aprendizagens exigem interações, e estas no espaço escolar, constituem-se como 

possibilidades de ouvir o outro, conversar e trocar experiências, aprender junto” 

(Currículo, p. 39).  
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  A Casa da Criança Pão de Santo Antônio, adota como eixos integradores do Currículo da 

Educação Infantil, a junção de elementos basilares do trabalho educativo com os bebês e crianças 

pequenas: educar e cuidar, brincar e interagir.  

  As professoras realizam a interdisciplinaridade buscando interagir com os diversos campos 

de experiências, em sua prática pedagógica. 

          A criança é estimulada a construir seu próprio conhecimento por meio de experiências 

concretas, aliando a teoria com a prática. 

            No decorrer do ano letivo, a escola promove atividades que desperta a sensibilidade da 

criança para assimilação de valores e bons hábitos como: cuidado com o corpo, orientando uma 

higiene adequada, alimentação saudável, preservação do meio ambiente, e principalmente, as 

regras para melhor conviver.      

A nossa prática pedagógica se realiza através de projetos que são permeados pelos Eixos 

Transversais. Trabalhar com projetos proporciona a participação de toda a comunidade escolar, 

pois envolve gestores, professores, alunos, pais e a comunidade onde a escola está inserida. Essa 

integração da escola com a comunidade local é importante para a valorização da escola, bem como 

de seus educandos e educadores.  Também é uma forma de dividir com a sociedade os trabalhos 

desenvolvidos pela escola e de ampliar as relações com a comunidade, promovendo cada vez mais 

ações diversificadas.  

A instituição realiza passeio com os alunos nas proximidades da escola, centros culturais, 

zoológicos, parques ecológicos, cinemas, teatros, entre outros.      

  A CCPSA trabalha com Projetos que oferecem inúmeros benefícios tanto para os 

alunos como para a escola, envolvendo também a participação das famílias. Projetos que iremos 

trabalhar neste ano: Alimentação Saudável na Educação Infantil, Inserção e Acolhimento, Leitura, 

Água, Recurso Essencial à Vida, Família, Educação no Trânsito, Direitos e Deveres das Crianças 

da Educação Infantil, Carnaval com Alegria, O Universo das Cores e Formas, Festa Junina, 

Cantigas de Roda, Identidade: Eu e os Outros, Sistema Sensorial: os cinco sentidos, Conhecendo 

os Animais.  

As crianças têm suas atividades programadas em uma rotina diária e sempre com 

intencionalidade educativa. No período matutino, são realizadas atividades pedagógicas 

coordenadas pelas professoras e auxiliadas pelas monitoras. No turno vespertino, as crianças são 

acompanhadas pelas monitoras, que dão continuidade ao processo pedagógico, com atividades 

recreativas e de higiene corporal sempre fortalecendo o cuidar e educar. 

A rotina constitui um elemento indispensável para a aprendizagem nesta etapa da educação 

básica, e assim encontra-se organizada:  
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 Recepção: entrada 7h;  

 Acolhimento em sala: momento onde as professoras e monitoras acolhem as crianças;  

 Café da manhã;  

 Rodinha interativa: momento de interação, acolhimento, planejamento do dia;  

 Atividade coletiva: momento onde todos participam juntos da atividade proposta pela 

professora; 

 Colação; 

 Atividades direcionadas ao desenvolvimento das Linguagens; 

 Hora da higiene: momento de orientação sobre os cuidados básicos com o corpo; 

 Almoço; 

 Escovação; 

 Hora do descanso; 

 Lanche; 

 Banho; 

 Atividades diversificadas com brincadeiras dirigidas e ou livres; 

 Jantar;  

 Escovação;  

 Despedida.  

 Dentro da rotina, inclui-se o uso de materiais que compõem e reforçam a aprendizagem 

como instrumentos facilitadores e integradores no processo do desenvolvimento cognitivo e 

psicomotor da criança, entre eles: livros, revistas, brinquedos, papéis, fantasias, massas de 

modelar, tintas, figuras, lápis de cor, giz de cera, blocos lógicos, quebra-cabeça, entre outros.  

A rotina apresentada é flexível podendo, eventualmente, ser modificada caso seja 

necessário, levando-se em consideração a necessidade apresentada pelas crianças, priorizando uma 

situação de conforto e de regularidade dos horários, para que se sintam seguras.  

As atividades pedagógicas se dão em uma construção coletiva do conhecimento de mundo 

que gera aprendizagens significativas e essenciais à formação de cidadãos autônomos, críticos e 

participativos.  

De acordo com o planejamento acontecem as atividades pedagógicas livres e/ou dirigidas, 

dentre elas a hora da contação de histórias, as rodas de conversas, as apresentações teatrais, 

exibição de filmes, os momentos de recreação dirigida, jogos, etc. Nas atividades livres a criança 

tem a opção de escolher, dentre as atividades dispostas tanto em sala, quanto na área externa a que 

mais lhe interessa no momento, e poderá desenvolvê-la sozinha ou acompanhada de outros 

colegas e sempre com a supervisão das educadoras. 
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Os cuidados com a alimentação são planejados priorizando a saúde e a formação de hábitos 

alimentares saudáveis. Diariamente é oferecido às crianças um cardápio nutritivo e balanceado, 

promovendo a educação nutricional, em 05 (cinco) refeições diárias, distribuídas conforme as 

Orientações Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF.  

A prática profissional da nutricionista tem como objetivo favorecer uma alimentação 

equilibrada, atuando na educação nutricional, acompanhando o crescimento e o desenvolvimento 

das crianças, periodicamente, por meio de atividades voltadas para a criança, professores, pais ou 

responsáveis e funcionários. 

A intenção é promover um trabalho que viabilize uma prática pedagógica que as crianças  

se sintam e sejam reconhecidas como sujeitos ativos, em processos de desenvolvimento, mediante 

sua inserção na cultura e no meio cultural.   

  As professoras se envolvem na execução dos projetos, estudando, avaliando, ordenando, 

sistematizando as atividades e relacionando-as com as aprendizagens concretas e a realidade 

apresentada, visando integrar as diferentes aprendizagens que vão sendo adquiridas pelas crianças 

no ambiente escolar e também fora dele.  De maneira significativa o conhecimento é socializado 

em função do potencial da criança e do grupo. 
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11 - PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIEMNTO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA.  

 

 

Objetivos 

 

Metas 

 

Ações 

 

Avaliação das 

Ações 

 

Responsáveis 

 

Cronograma 

Promover a participação e 

articulação entre a escola e a 

comunidade mediante 

atividade de cunho 

pedagógico, 

científico e cultural. 

Atingir 100% da 

participação 

dos pais nas 

atividades 

desenvolvidas com 

os alunos na escola. 

Realizar atividades com a 

participação da 

comunidade escolar nos 

projetos desenvolvidos e 

nas festividades sociais. 

Avaliação oral e 

escrita. 

 Registros e Atas.  

Observação das 

ações.  

 

Equipe Administrativa, 

Diretor, Coordenadoras, 

Orientadora Educacional, 

Nutricionista, Professoras, 

Monitoras, Comunidade 

Escolar, Alunos, Pais e/ou 

Responsáveis. 

Anual  

Garantir que os 

procedimentos 

tenham como 

referência a  

Legislação vigente. 

Cumprir  100 % da 

Legislação vigente, 

as normas da 

escola. 

Realizar reuniões para que 

a comunidade escolar nas 

discussões possa contribuir 

com a busca de soluções 

dos problemas da escola. 

Decidir em reuniões, para 

o cumprimento das ações 

da escola. 

 

 

   

Garantir espaço para que os 

segmentos da comunidade 

escolar possam expressar suas 

ideias e necessidades, 

contribuindo para as 

discussões dos problemas e a 

busca de soluções. 

 Discutir em reuniões e 

Avaliação Institucional 

com todos os segmentos 

da escola em busca de 

soluções dos problemas. 
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PALNO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO    

DIMENSÃO DE GESTÃO PEDAGÓGICA  

 

Objetivos 

 

Metas 

 

Ações 

 

Avaliação das Ações 

 

Responsáveis 

 

Cronograma 

Articular ações 

pedagógicas entre 

professoras, 

equipes de Direção 

e da Coordenação 

Regional de 

Ensino, 

assegurando o 

fluxo de 

informações; 

 

Estimular, orientar 

e acompanhar o 

trabalho docente na 

implementação das 

orientações 

pedagógicas e 

curriculares da 

SEEDF; 

Articular atividade 

de cunho 

pedagógico 

científico e cultural 

entre a Escola e a 

Comunidade; 

 

Garantir que o trabalho 

docente esteja 100% em 

conformidade com o 

Currículo em Movimento da 

Educação Básica e com 

Proposta Pedagógica. 

 

 

Estimular a formação  

continuada de 100% dos 

professores e monitores.  

  

 

 Reunião com a  

comunidade 

escolar, 

apresentação da 

equipe escolar e 

informações 

gerais, 

apresentação do 

Projeto Político 

Pedagógico da 

Escola. 

 

Coordenação com 

os professores e 

monitores.   

 

Participação em 

cursos da EAPE.  

As ações foram avaliadas 

por meio de observações e 

discussões nas reuniões e 

Coordenações  

Coletivas. 

Equipe de Direção, 

Coordenação, Professores, 

Monitores e família.  

 

Equipe de Direção, 

Coordenação, Professores, 

Monitores e família.  

 

Equipe de Direção, 

Coordenação, Professores, 

Monitores e família.  

 

Equipe de Direção, 

Coordenação, Professores, 

Monitores e família.  

 

Equipe de Direção, 

Coordenação, Professores, 

Monitores e família.  

 

Equipe de Direção, 

Coordenação, Professores, 

Monitores e família.  

Direção, Coordenação, 

Professores, Monitores e 

família.  

Apresentação da 

equipe de 

profissionais: 04/02 

de 2019. 

-Semana 

Pedagógica: 04 a 

08/02/2019.  

 - Encontro 

Pedagógico 25/07 e 

26/07. 

 -Dia de Formação 

da Educação Infantil  

(Dia não letivo) 

{17/04; 26/06; 

23/10}.  

-Planejamento 

Pedagógico com a 

Comunidade 

Escolar/Dia Letivo 

Temático: 12/03, 

08/05, 29/08 e 06/11.  

 

04/02/2019. 

15/02 a 02/03/2019. 

11/02 a 22/02/2019. 
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Oferecer 

alimentação 

nutritiva e 

preparada de 

maneira adequada. 

Promover 

formação 

continuada para os 

profissionais. 

 

Equipe de Direção, 

Coordenação, Professores, 

Monitores e família.  

02/03 a 29 /11 de 

2019. 

04 a 08 de março de 

2019. 

18/03  a 23 de março 

de 2019. 

11/03 a 22/05 de 

2019.    

01/08 a 16/08/2019.    

06 a 24 de maio de 

2019. 

27/05 a 20 de junho 

de 2019. 

19/08 a 06/09/ de 

2019. 

27/05 a 20/06 de 

2019. 

06 a 10 de maio de 

2019. 

30/09 a 18/10 de 

2019. 

20 a 30 de novembro 

de 2019. 
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 GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

 

Objetivos 

 

Metas 

 

Ações 

 

Avaliação das 

Ações 

 

Responsáveis 

 

Cronograma 

Promover a participação e 

articulação entre a escola e a 

comunidade mediante 

atividade de cunho 

pedagógico, 

científico e cultural. 

Aumentar 100 % a  

participação 

dos pais nas 

atividades 

desenvolvidas com 

os alunos na escola. 

Realizar atividades com a 

participação da 

comunidade escolar nos 

projetos desenvolvidos e 

nas festividades sociais. 

Avaliação oral e 

escrita. 

 Registros e Atas.  

Observação das 

ações.  

 

Equipe Administrativa, 

Diretor, Coordenadoras, 

Orientadora Educacional, 

Nutricionista, Professoras, 

Monitoras, Comunidade 

Escolar, Alunos, Pais e/ou 

Responsáveis. 

Anual  

Garantir que os 

procedimentos 

tenham como 

referência a  

Legislação vigente. 

Cumprir  100 % de 

acordo com a 

Legislação vigente, 

as normas da 

escola. 

Decidir em reuniões, para 

o cumprimento das ações 

da escola. Realizar 

reuniões para que a 

comunidade escolar nas 

discussões possa contribuir 

com a busca de soluções 

dos problemas da escola. 

 

   

Garantir espaço para que os 

segmentos da comunidade 

escolar possam expressar suas 

ideias e necessidades, 

contribuindo para as 

discussões dos problemas e a 

busca de soluções. 

 Discutir em reuniões e 

Avaliação Institucional 

com todos os segmentos 

da escola em busca de 

soluções dos problemas. 
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GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

Objetivos Metas Ações Avaliação das 

Ações 

Responsáveis Cronograma 

Realizar a ação participativa a 

partir do respeito a certos 

valores substanciais, como 

ética solidariedade, equidade 

e compromisso. 

Valorizar com mais 

compromisso a ação 

participativa. 

 

 

Participar ativamente, de 

forma comprometida. 

 

 

Observação das 

ações. 

 

 

 

Comunidade 

escolar, pais ou 

responsáveis. 

Ações realizadas durante 

o  

ano de 2019. 

 

Manifestar a solidariedade 

pelo reconhecimento do valor 

inerente a cada pessoa e o 

sentido de que os seres 

humanos se desenvolvem em 

condições de troca e 

reciprocidade em vista do que 

são necessários. 

 

 

Reconhecer, sempre 

a importância do 

desenvolvimento dos 

seres humanos 

através de condições 

de troca e 

reciprocidade 

quando necessário. 

 

 

Atividades realizadas para 

o desenvolvimento de 

aprendizagem dos seres 

humanos através de 

condições de troca e 

reciprocidade.  

 

 

 

 

Discussões nas 

reuniões 

coletivas. 

 

 

 

 

 

 

  

Contemplar passo a passo 

como deve ser a participação 

de todos na construção de 

uma escola que busque a 

qualidade do ensino e da 

aprendizagem. 

Acompanhar a 

participação de 

todos: comunidade 

escolar, Pais ou 

Responsáveis na 

construção de uma 

escola de qualidade. 

 

Realização de atividades 

em busca de uma melhor 

qualidade de ensino e 

aprendizagem. 

Discussões nas 

coordenações 

coletivas. 

 

 

 

 

. 
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GESTÃO DE PESSOAS 

Objetivos Metas Ações Avaliação das ações Responsáveis Cronograma 

 

Melhorar utilização dos 

recursos humanos e o 

desenvolvimento do trabalho 

em equipe. 

Envolver 100 % a 

Integração de dos 

profissionais da escola, 

pais, mães, responsáveis, 

alunos, quanto à 

valorização e 

reconhecimento do 

trabalho escolar. 

Envolvimento e 

compromisso das pessoas 

nos trabalhos realizados na 

escola, com compromisso. 

Por meio de observações e 

discussões em reuniões 

realizadas com a Gestão 

Pessoal e Comunidade 

Escolar.  

 

Equipe 

Gestora. 

Anual  

Garantir o atendimento 

adequado e satisfatório à 

comunidade escolar. 

 

 Manter critérios para seleção 

e contratação de pessoal. 

 

Promover cursos e encontros, 

visando capacitação e 

aperfeiçoamento profissional. 

 

Priorizar as ações de 

formação continuada, 

incentivando a participação e 

o aprimoramento dos 

profissionais.  

Fazer conhecida por toda 

equipe da escola a 

Legislação, deixando claro os 

direitos e deveres. 

Avaliar os servidores no 

desempenho de suas funções, 

Prestar 100%  de 

atendimento satisfatório a 

comunidade escolar. 

 

Capacitar 100 % dos 

profissionais através de 

cursos e encontros. 

Incentivar a Participação 

dos profissionais nas ações 

de Formação Continuada 

durante  o ano de 2019. 

 

Tornar conhecida pelos 

profissionais da escola 

100% da Legislação 

Trabalhista.  Reconhecer 

100% dos direitos e 

deveres. 

 

Atender satisfatoriamente 

a comunidade escolar. 

 

Ampliar a participação da 

comunidade escolar. 

 

Oferecer alimentação 

nutritiva e preparada de 

maneira adequada. 

 

Seleção através de 

avaliação e entrevista. 

 

Cursos e Encontros 

realizados no decorrer do 

ano de 2019. 

 

Participação dos 

profissionais nas ações de 

Formação Continuada. 

Respeito e cumprimento 

dos direitos e deveres de 

Avaliação de desempenho 

realizada de acordo com as 

ações no ano de 2019.  

 

Registros e Avaliação escrita. 

As Ações possibilitaram o 

alcance dos objetivos e 

finalidades da Escola. 
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nos dias destinados no 

Calendário Escolar para 

avaliação. 

acordo com as normas da 

CLT. 

 

Avaliação de desempenho 

realizada de acordo com as 

ações no ano de 2019. 
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GESTÃO  FINANCEIRA 

Objetivos Metas Ações Avaliação das ações Responsávei

s 

Cronograma 

 

Controlar os 

recursos 

patrimoniais, 

materiais e 

financeiros da 

escola. 
 

Acompanhar a 

utilização dos 

recursos repassados 

à instituição 

educacional e 

daqueles por esta  

diretamente 

arrecadados 
 

Aplicar e controlar 

as verbas públicas 

repassadas para a IE, 

de forma a atender 

às necessidades, à 

luz da legislação. 

 

Adquirir materiais 

didáticos e 

brinquedos 

pedagógicos para as 

salas de aulas.   

Chegar  ao final do ano letivo 

com  100% dos recursos 

patrimoniais, materiais e 

financeiros da escola 

satisfatórios. 

Atender 100% as OP,S 

Utilizar 100%  dos recursos 

de acordo com o Plano de 

Trabalho e Legislação 

Vigente.  
 
Usar 100% dos recursos 

repassados e arrecadados 

para melhorar os espaços 

físicos e materiais da IE. 
 

 
Aplicar 100% Recursos da 

parceira. 
 

 

Executar as verbas públicas de 

acordo com o Plano de Trabalho e 

Legislação. 

 

Utilizar os recursos na conservação 

dos Espaços Físicos e materiais 

pedagógicos e administrativos. 

 

Aplicar os valores nas despesas 

constantes no Plano de Trabalho.  

 

Utilizar a totalidade dos recursos 

financeiros em educação. 

 

Pesquisar preços no mínimo em 

três (três) estabelecimentos 

comerciais, 

respeitando os valores e a qualidade 

material oferecido.  

 

Pesquisar preços em 

estabelecimentos comerciais e 

compras de materiais didáticos e 

brinquedos pedagógicos 

respeitando os valores e as 

modalidades estabelecidas na 

Legislação. 

 

Realizar eventos, bazar e receber 

doações voluntárias.  

Por meio de observações 

e discussões em reuniões 

realizadas com a Gestão 

Financeira e a 

Comunidade Escolar, 

Registros e Avaliação 

escrita. 

Direção 

Administrativ

a Financeira. 

Anual. 
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 GESTÃO ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 

Garantir atendimento 

adequado e satisfatório 

à Comunidade Escolar. 
 

Realizar o atendimento 

da demanda da 
CRE/PPC e da SEEDF. 
Fornecer uma 

alimentação saudável 

aos alunos. 
 

Incentivar a 

comunidade escolar 

quanto à necessidade de 

preservação do 

patrimônio público. 
 

Realizar projetos 

voltados para o 

exercício da Cidadania. 
 

Acompanhar o 

planejamento dos 

cardápios elaborados 

pela nutricionista, de 

acordo com os gêneros 

disponibilizados na 

escola. 

Atender durante o ano letivo 

100% da comunidade escolar em 

suas necessidades, seguindo 

critérios legais pertinentes a cada 

seguimento. 

 

Atender 100 % das solicitações 

da SEEDF satisfatoriamente.  

 

Oferecer 100 % alimentos 

saudáveis e nutritivos aos 

alunos. 

 

Motivar 100% da comunidade 

escolar a conservar e preservar o 

patrimônio público. 

 

Seguir 100% no planejamento 

dos cardápios realizados pela 

nutricionista, de acordo com os 

gêneros disponibilizados pela 

SEEDF e pela escola.  

Gerir as verbas públicas 

repassadas para a escola de 

forma transparente e, 

conforme a legislação. 

 

Garantir uma alimentação 

saudável e equilibrada para 

os alunos. 

Atendimentos gerais 

prestados a comunidade 

escolar durante o ano letivo. 
 

Trabalho com projetos 

pedagógicos visando à 

qualidade da educação. 
 

Atender às necessidades da 

comunidade escolar em 

relação os documentos e 

resoluções de problemas 

gerais.   

Promover e incentivar a 

formação continuada para 

os profissionais. 
 

Utilizar a totalidade dos 

recursos financeiros em 

educação. 
 

Realizar obras e reparos, 

necessários, para a 

Por meio de observações 

e discussões em reuniões 

realizadas com a Gestão 

Administrativa e 

Comunidade Escolar, 

Registros e Avaliação 

escrita. 

 

As ações possibilitaram o 

alcance dos objetivos e 

finalidades da  

Escola. 

Gestão 

Administrativa: 

Diretora 

Coordenadora 

Durante as 

realizações das 

Ações da Gestão 

Administrativa 

do ano letivo de 

2019. 
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manutenção e conservação.   
 

Disponibilizar recursos e 

ferramentas para auxiliar no 

processo de ensino e 

aprendizagem. 
 

Atendimentos realizados de 

forma rápida e eficiente a 

demanda da CRE/PPC e da 

SEEDF. 
 

Alimentos nutritivos 

preparados de forma 

adequada, oferecidos 

durante o ano letivo aos 

alunos. 
 

Realização de reuniões 

abordando a importância de 

conservar e preservar o 

patrimônio público. 

 

Planejamento sobre projetos 

trabalhados com os alunos, 

sobre a prática do exercício 

da cidadania. 

 

Cumprimento do 

planejamento dos cardápios 

realizados pela nutricionista 

e oferecidos aos alunos. 
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12 - Acompanhamento e Avaliação da Proposta Pedagógica 

 

A Proposta Pedagógica vem sendo implantada e avaliada, frequentemente, com 

o propósito de ser amplamente assumida por todos, tendo como objetivo: atualizar, 

organizar, dinamizar e orientar a ação educativa, contemplando elementos de reflexões 

sobre a pessoa e a sociedade considerando os princípios e diretrizes que impulsionam a 

Educação Infantil.  

O acompanhamento é realizado nas reuniões coletivas e de coordenação. No 

decorrer do ano, a comunidade escolar participa de momentos avaliativos desse Projeto, 

por meio de reuniões presenciais e/ou questionários. As informações colhidas 

contribuem para os ajustes necessários. 

Para garantir uma aplicação efetiva, torna-se indispensável o acompanhamento e 

avaliação a partir do cotidiano das práticas pedagógicas. Esta revisão contribui com a 

organização de todo o trabalho escolar priorizando o foco principal que é o aluno, no 

seu processo de ensino-aprendizagem.  
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13- Projetos Específicos 

  

INSERÇÃO E ACOLHIMENTO.  

DURAÇÃO: 1º Semestre. 

JUSTIFICATIVA: A chegada à escola gera sempre, muitas expectativas, para os pais, 

alunos, e Professoras.  Assim, temos que nos adaptar ao desconhecido. Este momento é 

delicado, requer todo cuidado para que todos se sintam bem. Requer atenção, cuidado, 

paciência, afetividade e muita alegria, além do comprometimento, garantindo assim, o 

bom andamento desse processo. Na adaptação se enfrenta situações novas, assim 

precisamos encontrar uma forma de ficarmos bem.  

OBJETIVO GERAL:  

Proporcionar para os alunos e seus familiares um ambiente seguro e acolhedor. Desta 

forma, durante, a adaptação nossos planejamentos são compostos de atividades lúdicas, 

recreativas, de reconhecimento, exploração e experimentação, entre outras, 

considerando o perfil dos alunos, de modo que eles participem interativamente, 

sentindo-se acolhidos e seguros e aos poucos, algumas rotinas e combinados são 

construídos com a turma. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Recepcionar as crianças em um ambiente alegre, com brinquedos e  

           Brincadeiras; Estabelecer vínculos afetivos; 

 Favorecer um ambiente rico em estímulos, onde as crianças poderão conhecer-se 

e viver novas experiências;  

 Proporcionar atividades variadas realizando observações dos interesses e 

necessidades dos alunos.  

 Ampliar gradativamente suas possibilidades de comunicação; 

 Promover espaços/situações para que a criança possa manifestar seus desejos, 

vontades, necessidades, desagrados e sentimentos por meio da linguagem 

corporal e oral. 

 Promover contatos com a linguagem oral e musical; 

CONTEÚDOS: 

 Integração, socialização 

 Comunicação 

 Afetividade (vínculo) 

 Autonomia 
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 Canções variadas  

 Manuseio de livros; Narração de histórias;  

 Estímulo da fala.  

 PRINCIPAIS AÇÕES: 

 Acolher as crianças e as famílias sem pressa. Manifestando alegria e convidando 

as outras crianças para receberem o coleguinha. 

 Exploração dos cantinhos da sala de aula; 

 Histórias narradas e Teatros de fantoches e dedoches; 

 Manuseio de livros;  

 Brincadeiras: de casinha, esconde-esconde, bolha de sabão, pega-pega, roda 

cantada, imitar (movimento corporal, sons);  

 Modelagem com massinha de modelar;  

 Conversas diárias na rodinha e em momentos diversos durante a rotina; 

 Músicas cantadas variadas que envolvam: nome dos alunos, gestos, animais, 

sons, etc. 

RESPONSÁVEIS: Equipe Pedagógica.   

RECURSOS: Brinquedos, tinta guache, giz de cera, cds, folha Branca, massa de 

modelar, parquinhos, jogos pedagógicos, livros, balões. 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO: 

A avaliação acontecerá de forma contínua, através das observações e registros diários 

para o acompanhamento do desenvolvimento de cada aluno, bem como da prática 

docente das educadoras. 

CULMINÂNCIA: Confecção de um mural com as atividades desenvolvidas pelas 

crianças. 

 

ÁGUA, RECURSO ESSENCIAL À VIDA. 

DURAÇÃO: 1º Semestre. 

JUSTIFICATIVA: O futuro do nosso planeta e a preservação de todos os ecossistemas 

dependem da preservação da água. Desse modo, esse projeto vem com o intuito de 

destacar a importância da água, bem como, informar e sensibilizar e as crianças quanto 

ao uso racional e a preservação da mesma.  

 OBJETIVO GERAL:  
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Reconhecer a importância da água para a vida e para a história dos povos, mostrando 

como a água é essencial para manter a vida e é determinante para a organização das 

sociedades. E seu uso consciente para higiene pessoal. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Reconhecer a importância da água para a vida  

 Compreender o ciclo da água  

 Identificar os cuidados que devemos ter com a água  

 Mostrar atitudes cotidianas de higiene pessoal e corporal em que a água se faz 

presente. 

 Apresentar os impactos positivos e negativos das ações do homem com relação à 

utilização da água . 

 Destacar a importância e a existência da água em nosso corpo e alimentos  

  Apontar atitudes de valorização da água e conscientizar quanto ao desperdício e 

poluição da mesma. 

CONTEÚDOS: 

 Mostrar a importância da Água e sua utilização 

 Abordar o Dia mundial da água e apresentar o Ciclo da Água  

 Destacar as ações do homem com o meio ambiente, assim como a poluição e o 

desperdício de água. 

 Estimular hábitos de higiene pessoal e corporal, destacando a importância do 

uso consciente da água.   

 Aprender músicas que abordem a importância da água  

PRINCIPAIS AÇÕES: 

 Roda de conversa sobre a importância da água 

 Contação de histórias relacionado ao tema (a importância da água, poluição, 

desperdício, preservação, corpo e higiene, dentre outros) 

 Construir com a turma um painel do ciclo da água  

 Músicas e cantigas de roda relacionadas ao tema  

 Teatro (simular a pratica correta para o banho e higiene bucal), bem como o 

tempo necessário para a realização de tais atividades.  

 Desenhos (expressão artística que mostre formas de como reduzir o consumo de 

água) 
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 Vídeos sobre: Dia mundial da Água, poluição dos mares e rios, desperdício, 

cuidando da higiene utilizando a água como recurso, dentre outros. 

 Criar um mural informativo com as famílias sobre as descobertas da água, sua 

importância e benefícios para nossa saúde 

 Confeccionar jogos e brincadeiras dirigidas e familiarizá-los sobre o tema de 

forma lúdica. 

RESPONSÁVEIS: Equipe Pedagógica.   

CULMINÂNCIA: Será realizada uma exposição dos trabalhos individuais e coletivos 

realizados em sala de aula, bem como àqueles realizados com as famílias das crianças.   

AVALIAÇÃO: Ocorrerá mediante a abordagem da temática de forma continua 

possibilitando atitudes que incentivem a participação e a colaboração das crianças e das 

famílias no consumo racional da água, assim como a sua relevância para a nossa 

sobrevivência. 

 

 VII Plenarinha “Brincando e encantando com histórias: A magia do lúdico nos 

contos e cantos infantis”.  

Duração: 1º e 2º Semestre. 

Público alvo: crianças da educação infantil (6 meses à 5 anos) 

Introdução: O tema ludicidade na educação infantil com ênfase no conto de histórias e 

narrativas é um tema relevante, pois podemos observar que está ligado essencialmente 

ao imaginário. A importância se dá devido sua relação existente entre o lúdico e a 

construção do conhecimento e a influência na organização do trabalho pedagógico. A 

ideia central dar-se pelo uso da contação de história pela professora, com dramatização 

das crianças recontando as histórias e atividades relacionadas. O trabalho lúdico com 

contos clássicos ou literaturas diversificadas torna a aula mais atrativa, dinâmica e mais 

próxima da realidade dos alunos, além de ser um recurso rico e viável para ser 

trabalhado na educação infantil. A proposta é fazer com que durante as brincadeiras, as 

crianças adquiram a iniciativa e autoconfiança, quando lhes é permitido ter autonomia e 

liberdade. É muito importante aprender com alegria, pois enquanto se divertem, as 

crianças se conhecem e aprendem a descobrir o mundo. 

Justificativa: Os contos estão envolvidos no maravilhoso mundo das crianças e partem 

de uma situação real e concreta, para proporcionar emoções e vivências significativas. 
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Neste gênero aparecem seres encantados e elementos mágicos pertencentes a um mundo 

imaginário que todas as crianças se encantam. Por meio de linguagem simbólica dos 

contos, a criança vem a construir uma ponte de significação do mundo exterior para seu 

mundo interior, aprendendo valores, refletindo sobre suas ações, desenvolvendo seu 

senso crítico, sua criatividade, sua imaginação, sua expressão e linguagem. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (1997): 

 
O papel do professor e da escola é formar alunos críticos habituados com a leitura, 

isso através do incentivo a leitura diária e de um contato com todos os tipos de textos. 

Contar histórias para crianças sempre expressou um ato de linguagem, representação 

simbólica do real direcionado para a aquisição de modelos linguísticos.  

 

OBJETIVO GERAL: 

Disseminar a magia nos contos e cantos infantis com ludicidade, envolvendo e 

desenvolvendo o gosto, o prazer e o encantamento dos alunos pelo mundo mágico da 

leitura.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Levá-los a refletir sobre os componentes que são comuns a maiorias dos contos 

e cantos; 

 Provocar a curiosidade e consequentemente, o gosto pela leitura; 

 Despertar a criatividade e a imaginação; 

 Incentivar a produção de grafismos; 

 Possibilitar a vivência de emoções, do exercício da fantasia e imaginação; 

 Utilização de contos e cantos em diversas atividades; 

 Estimular e desenvolver a criatividade; 

 Desenvolver a socialização; 

 Desenvolver a habilidade de trabalhar em grupo; 

 Reconhecer os personagens das histórias; 
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 Mostrar o mundo da fantasia e do faz de conta; 

 Avaliar os contos e cantos de forma lúdica. 

 

PRINCIPAIS AÇÕES:  

O eu, o outro e o nós: 

 Reconto de histórias; 

 Informação sobre a brincadeira favorita da criança; 

 Desinibição diante da participação em dramatizações; 

 Passear e observar as características das imediações da instituição; 

 Comunicar-se com seus pares e os adultos buscando compreendê-los e fazendo-

se compreender; 

Corpo, gestos e movimentos: 

 Criar movimentos, olhares e brincadeiras em jogos e atividades artísticas como: 

 Dança; 

 Teatro; 

 Musicas. 

 Participar de brincadeiras de faz de conta expressando sua imaginação e 

criatividade.  

Traços, sons, cores e formas: 

 Sequências de formas e cores; 

 Formas geométricas (confecção de um livro de histórias); 

 Exposição com a utilização de caixas de pizzas com as ilustrações de alguns 

clássicos literários; 

 Confecção de fantoches para contação de histórias; 

 Valorizar as produções artísticas individuais e coletivas através de grafismos; 

 Possibilitar à criança a expressar-se por meio da arte utilizando várias técnicas 

de pinturas a dedo, giz de cera, tinta guache, cola, papeis etc; 
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Escuta, fala pensamento e imaginação: 

 

 Roda de conversa sensibilizando e conscientizando as crianças em relação aos 

temas do projeto; 

 Nomes das brincadeiras, músicas e histórias aprendidas; 

 Conhecimento de palavras e expressões usadas nas histórias e nas músicas; 

 Estimular e incentivar a fala das crianças no decorrer dos contos e cantos 

respeitando sua expressão oral; 

 Confecção de um livro com a turma, destacando alguns cantos, contos, 

brincadeiras e parlendas; 

 Confeccionar coletivamente um baú contendo vários objetos para ser passado de 

sala em sala incentivando e estimulando a imaginação durante a produção de 

histórias; 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: 

 Confecção de um livro gigante com a turma, por meio de um passeio na área 

externa da escola observando os elementos da natureza presentes no ambiente 

escolar; 

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

cantos e contos). 

CULMINÂNCIA: Exposição de trabalhos realizados pelas crianças por meio de fotos, 

desenhos, colagens, fantoches, musicas, pinturas e livros.  

 RESPONSAVEIS: Equipe pedagógica. 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO: Ocorrerá de forma continua, 

conforme a participação e interesse durante a realização das atividades, possibilitando 

atitudes que incentive a colaboração das crianças. 

 

PROJETO FAMÍLIA  

 

DURAÇÃO: 2º Semestre. 
 

JUSTIFICATIVA: Este tema visa promover interação escola / família a fim de 

estimular o desenvolvimento de sentimentos, como carinho, amor e respeito ao 

próximo. Tanto em casa como na escola. Este projeto será desenvolvido a fim de tentar 

identificar e superar os desafios, trabalhando com a criança afetividade, buscando na 
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interação entre ambas as parte, uma formação cidadã. 

 OBJETIVO GERAL: Estimular as crianças a perceberem sua importância, sendo 

parte integrante de sua família, respeitando suas diferenças, reconhecendo e 

identificando cada membro da mesma. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Reconhecer e valorizar os membros da família; 

 Identificar as pessoas de sua família, 

 Conhecer vários tipos de família que compõem a sociedade, 

 Ressaltar importância de afetividade na escola e na sociedade, 

 Produzir desenhos e pinturas representando cada membros da família. 

 Pesquisar a história do seu nome, 

CONTEÚDOS: 

 Eu e minha família; 

 Números de membros na família; 

 Nome e sobrenome; 

 Noções de quantidade; 

 História do nome e os significados; 

 Tipos de família. 

PRINCIPAIS AÇÕES: Conversar sobre as semelhanças e diferenças de cada um,se 

aprofundando no assunto família. Ressaltar o respeito ás diferenças existentes,os hábitos 

e comportamentos dos diversos tipos de família.Procurar gravuras de diferentes tipos de 

família.Trabalhar história literárias, músicas,fantoches, teatro e conto partindo do 

tema.Usar palitos de picolé para representar cada membro da família. 

 Produção árvore geológica; 

 Grafismo;  

 Mural de fotos; 

 Recorte colagem;  

 Pesquisa a historia do seu nome; 

 Histórias e músicas. 

 Painel de fotos da família; 
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CULMINÂNCIA: Apresentação das crianças através de músicas, dramatizações, ou 

exposições de atividades realizadas no decorrer do projeto referente ao mesmo. 

RESPONSÁVEIS: Equipe pedagógica. 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO: Será feita através de registros, de 

acordo com a participação, interesse e desenvolvimento de cada aluno, individual e 

coletivamente. 

 

DIREITOS E DEVERES DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

DURAÇÃO: 1º Semestre. 

Justificativa: O projeto Direito e Deveres da Criança, tem como base teórica de 

pesquisa o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Currículo em Movimento e 

a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) vem por meio de atividades lúdicas, 

dinâmicas e brincadeiras refletir os direitos e deveres da criança. 

OBJETIVO GERAL: Construir uma imagem positiva diante de si, com 

conhecimentos sobre seus direitos e deveres e de um repertório de hábitos e valores 

éticos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conhecer e refletir sobre os direitos e deveres da criança; 

 Reconhecer e diferenciar os direitos dos deveres da criança; 

 Fazer amigos e aprender a conviver com regras de convivência social; 

 Desenvolver a sociabilidade; 

 Experimentar situações de cuidado e proteção; 

 Valorizar a família. 

PRINCIPAIS AÇÕES:  

 No momento da roda de conversa apresentar para a turma o conceito de direitos 

e deveres das crianças de forma lúdica. 

 Explicar sobre as regras e combinados que devemos ter para uma boa 

convivência com o próximo. 

 Estimular as crianças a respeitarem as diferenças. 

 Brincar na área externa da escola, sala de aula proporcionando um clima 

harmonioso adulto/criança; 
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 Brincar juntos no chão, estabelecendo o diálogo como forma de comunicação e 

resolução de conflitos; 

 Dinâmica do balão (dentro do balão colocaremos palavras ou imagens que 

remetam aos direitos e deveres da criança); 

  Histórias; Exemplos: A galinha ruiva; Pinóquio; A Joaninha diferente; A cigarra 

e a formiga; O Ratinho e o leão (As historias poderão variar de acordo com a 

faixa etária). Por meio delas, a criança será convidada a refletir sobre as ações 

dos personagens, sendo estimulada aos valores éticos (respeito, amizade, 

partilha e união)Vídeos educativos e musicas que estejam relacionadas ao tema. 

CULMINÂNCIA: Exposição de textos, desenhos e imagens na semana da criança. 

RESPONSÁVEIS: Equipe Pedagógica. 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO: Será feita continuamente por meio 

da interação entre as crianças nas brincadeiras, historias, musicas cantadas e demais 

atividades que serão propostas. 

Educação no Trânsito 

DURAÇÃO: 1º Semestre. 

 

JUSTIFICATIVA: Este tema foi escolhido para que às crianças de nossa escola 

adquiram alguns conceitos sobre o trânsito, visando conhecer semáforos, sinais de 

trânsito, uso de cinto de segurança, entre outros assuntos pertinentes e que fazem parte 

da educação para o trânsito.  Assim, torna-se importante conscientizar as crianças a 

partir do pré-escolar a respeito das Leis de Trânsito. A escola tem papel fundamental na 

ação educativa para o trânsito e é o espaço determinante de formação de cidadãos 

conscientes e críticos.   

 

OBJETIVO GERAL: 

A educação no trânsito tem como objetivo formar o comportamento do cidadão 

enquanto usuário das vias públicas na condição de pedestre, condutor ou passageiro. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar as diversidades de meios de transportes; 

 Desenvolver a consciência  da criança no trânsito; 

 Conscientizar a importância dos sinais de trânsito, o cinto de segurança e a faixa 

de pedestre; 

 Identificar o significado da sinalização de trânsito; 
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 Reconhecer as cores dos sinais de trânsito; 

 Relacionar cuidados básicos para atravessar a rua; 

 Desenvolver a atenção e a percepção; 

 Interagir com brinquedos e instrumentos sonoros relacionados ao trânsito; 

 Desenvolver a coordenação motora por meio de diversas brincadeiras 

relacionadas com o tema. 

CONTEÚDOS: 

 Cores do semáforo; 

 Desenhos geométricos; 

 Faixa educativa; 

 Interpretação de placas de trânsito; 

 Pedestres e ciclovias; 

PRINCIAPAIS AÇÕES: Em roda, será realizado um levantamento para compreender 

o conhecimento prévio das crianças sobre o que eles pensam sobre o trânsito. 

 Brincadeiras para desenvolver atividades relacionadas ao trânsito; 

 Passeios o redor da escola para conhecimento das sinalizações (faixas), placas e 

semáforos; 

 Apresentação de vídeos educativos; 

 Atividades com pintura, colagem, recortes com diversos materiais; 

 Desenhos livres e dirigidos; 

 Dramatização; 

 Observação do trajeto casa-escola e escola-casa; 

 Histórias, poesias, músicas com abordagem sobre o tema; 

 Confecção de placas; 

 Criar situações de aprendizagem onde as crianças possam pensar e agir sobre o 

assunto.  

RECURSOS: Tinta guache, músicas, giz de cera, fotos, cola, livros, vídeos, imagens, 

aparelho de som, revistas e folhas coloridas. 

REPONSÁVEIS: Equipe Pedagógica. 
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AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO: O processo de avaliação ocorrerá 

de forma gradativa e contínua, sendo através da observação diária da criança, ampliando 

seus conhecimentos sobre o assunto. 

 

 O UNIVERSO DAS CORES E FORMAS 

DURAÇÃO: 1º e 2º semestre  

 

JUSTIFICATIVA: Este projeto tem o objetivo de fazer com que a criança conheça as 

cores e formas que estão presentes em todos os ambientes em que vive.  Nesta fase, é 

importante propiciar à criança a visualização, exploração, contato e manuseio de 

diversos objetos que compõem o universo das cores e formas, possibilitando a criança 

identificá-las. O nosso mundo é colorido, são infinitas as possibilidades e utilizamos as 

cores para expressar nossas idéias e sentimentos.  

 OBJETIVO GERAL: 

Trabalhar as cores e formas de modo que as crianças possam identificá-las e nomeá-las, 

ampliando assim seu vocabulário e seu conhecimento dos objetos e ambientes que as 

cercam. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conhecer as cores primárias, percebendo a diferença de cada uma;  

 Conhecer as formas geométricas mais simples (círculo, quadrado triangulo e 

retângulo).  

 Desenvolver momentos de exploração, trabalhando em equipe e também 

individualmente. 

 Desenvolver as habilidades de procurar e achar; - desenvolver a coordenação 

motora e o tato;  

 Proporcionar o conhecimento de mundo (sobre os objetos) 

 Reconhecer a existência de formas e cores no mundo.  

 Apreciar as artes visuais e ampliar vocabulário 

CONTEÚDOS: 

 Linguagem oral e escrita.  

 Linguagem Artística/Musical 

 Natureza e sociedade.  

 Linguagem Corporal.  
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 Linguagem matemática 

PRINCIPAIS AÇÕES 

 Organizar as crianças em rodinha de forma que todas possam olhar-se e 

interagir para observar e falar sobre as cores das roupas de cada um e os 

objetos da sala de aula; 

 Registrar com guache de cores primárias;  

 Levar as crianças a observarem as cores de tinta que temos; 

 Manusear blocos lógicos; 

 Registrar a cor vermelha: desenhar e pintar com guache o coração; 

 Registrar a cor azul: desenhar e pintar um céu com buchinha e guache e colar 

estrelas; 

 Registrar a cor amarela: desenhar e pintar um girassol com cola colorida; 

 Registrar a cor verde: papel crepom molhado e batido; 

CULMINÂNCIA: 

Elaboração de mural destacando as pinturas das crianças e apresentação musical 

destacando o tema. 

RESPONSÀVEIS: Equipe Pedagógica.   

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO: 

Verificar se os objetivos foram alcançados, observando se os alunos compreenderam o 

tema que propomos e de que maneira estão se relacionando ao verem as cores e as 

formas ao seu redor. Já com o berçário, observaremos a maneira com que as crianças 

conseguem, além de ver as cores, expressar sobre elas por meio de um sorriso, de um 

movimento, balbucio, ou por outra linguagem. E, também a linguagem manifestada ao 

tatear os diferentes materiais. Estaremos atentas em observar o desenvolvimento das 

crianças diante das brincadeiras propostas, e de que forma eles participam. 

 

FESTA JUNINA 

DURAÇÃO: 1º semestre  

JUSTIFICATIVA: A Festa Junina é uma expressão cultural das tradições brasileiras, 

combina elementos culinários (canjica, pipoca, bolo de milho, quentão, cachorro 

quente), danças (quadrilha, xote, catira, vanerão, etc.) e brincadeiras (casamento caipira, 
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correio elegante, pescaria, acerte o alvo, etc.). É um momento oportuno para a escola 

estimular a valorização das manifestações populares, promovendo atividades 

interdisciplinares, objetivando ampliar o universo sócio/cultural das crianças, por essa 

temática rica, possibilitando adentrar a área de movimento, culinária, música, linguagem 

e socialização.  

OBJETIVO GERAL: 

No mês de Junho estaremos comemorando a Festa Junina, esse projeto tem como 

objetivo possibilitar à criança visualizar a cultura caipira, num resgate de valorização, 

conhecer um pouco sobre as características da Festa (comidas, danças, músicas e 

brincadeiras), que se dará por meio de atividades lúdicas, interdisciplinares para 

promover a socialização das crianças e acolher a família. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Apresentar as características do campo e da cidade; 

 Desenvolver a coordenação motora, ritmo e ampliar a memória musical; 

 Valorizar a cultura caipira (apresentar os trajes das pessoas do campo); 

 Degustar comidas típicas da Festa (milho, pamonha, canjica, bolo de mandioca); 

 Promover apresentação artística das crianças. 

CONTEÚDOS: 

 Linguagem oral e escrita: Através das músicas, poesias e artesanatos;  

 Linguagem corporal: Através das danças típicas;  

 Artes: através da confecção da decoração para a festa e dos trabalhos de pintura;  

 Natureza e sociedade: experiências com a culinária típica; 

PRINCIPAIS AÇÕES: 

Apresentar a temática por meio da contação de história: O Rato do Campo e o Rato da 

Cidade (Ruth Rocha), na roda de conversa antes de iniciar a leitura perguntar às 

crianças sobre a capa do livro, o que está apresentando? Deixá-los explorar cada detalhe 

observado. Num segundo momento realizar algumas atividades relacionadas à leitura, 

promovendo uma construção de aprendizagem sobre o campo e a cidade. No decorrer 

do projeto serão apresentadas cada dia algumas músicas que representam a Festa Junina 

(Cai, cai balão, Capelinha de Melão, Pai Francisco..., De abóbora faz melão...etc.), 

objetivando a realização de movimentos corporais e desenvolver a escuta atenta  dos 

diferentes ritmos.Será proporcionado um momento de degustação de algumas comidas 

típicas, assim como apresentação de vestimentas (roupa, botas, chapéu). Na área externa 
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da escola será vivenciado com as crianças brincadeiras como (pula fogueira, cadê o meu 

sapato, dança das cadeiras, dança da maçã, estoura balões, bola na lata, pescaria, corrida 

de saco, etc.). 

ATIVIDADES 

 Colagem e pintura de bandeirinhas; 

 Contagem; 

 Dança da quadrilha; 

 Hora do conto; 

 Cantigas de roda; 

 Degustação de alimentos típicos; 

 Desenhos e pinturas; 

 Brincadeiras dirigidas; 

CULMINÂNCIA: Apresentação artística (dança) das crianças e exposição das 

atividades realizadas no decorrer do projeto. 

RESPONSÁVEIS: Equipe Pedagógica  

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO: 

Ocorrerá de forma coletiva, com a participação das crianças, auxílio das professoras e 

monitoras no processo de organização e colaboração dos pais. 

 

LEITURA 

Duração: 1º e 2º semestre.  

 O Projeto “Sacola de Leitura” consiste no empréstimo dos livros de sala de aula 

para que a criança realize sua leitura em casa junto à família. Estes serão acompanhados 

pelo “mascote” (boneco) objetivando promover o cuidado, cultivando valores de 

afetividade. 

  

 Justificativa: A leitura é fundamental para novas descobertas, favorecendo a 

aprendizagem na qual esta intrínseca as várias linguagens que permeiam a educação 

infantil. 

A criança adora histórias de príncipes, princesas, animais falante, bruxas, pois 

tudo isso faz parte do seu mundo imaginário, de sua fantasia. E partindo dessa realidade, 

observa-se que é o momento oportuno para inseri-las no contato com os livros, com 
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obras clássicas e modernas, conhecendo autores e ilustradores que fazem de tudo para 

despertar na criança o hábito da leitura. 

Tudo isso se torna ainda mais prazeroso quando ouvidas em família, no 

aconchego do colo do papai ou da mamãe, ou quem sabe, do avô, da avó ou dos irmãos. 

Ou ainda dando seus primeiros passos na leitura sozinha, descobrindo suas primeiras 

palavras, ou realizando a leitura de imagens. Isso se torna significativo quando se 

oportuniza o contato concreto  além da obra literária com o “mascote”, onde 

possibilita  uma interação afetiva, buscando cultivar valores como amizade.  

  

OBJETIVOS:  

 Incentivar o gosto pela leitura; 

 Conhecer histórias variadas; 

 Ampliar o vocabulário; 

 Reunir à família, possibilitando assim o diálogo, a troca, a interação e a união 

entre seus membros; 

 Despertar ainda mais a imaginação, a curiosidade, a comunicação e a auto-

estima das crianças; 

 Ajudar a criança nessa fase de alfabetização, lendo para ela e questionando 

sobre a leitura. 

 Respeitar as diferenças e cultivar valores como a amizade através do contato 

com o “mascote”. 

PRINCIPAIS AÇÕES:  

Trata-se de um projeto de prática de leitura onde as crianças levam para casa 

uma sacola contendo um livro de história infantil (1 criança por semana), o “mascote” 

(boneco feito de pano) e um caderno de registro, onde terão que registrar a sua opinião 

sobre a história lida, usando escrita e desenho, além de manter uma interação com o 

“mascote” provocando ações de cuidado e respeito.  Em casa os pais registrarão através 

de fotos e escrita o que aconteceu no decorrer da leitura da obra literária e a sua 

convivência com o “mascote”.  Depois, em sala, será convidado um membro da 

família (pais, mãe, irmãos, tios, avós) junto com a criança contará a história ou 

interpretação da obra literária de forma criativa e lúdica (fantoche, utilização de 

materiais reutilizáveis, desenho, dedoches, máscara) partilhando como ele se sentiu com 

a visita do “mascote”. 
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CULMINÂNCIA: A presença de cada família em sala de aula para o reconto a obra 

literária juntamente com a criança. 

 RESPONSÁVEIS: Equipe Pedagógica 

 AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO: Ocorrerá durante todo o processo, 

a partir da observação direta das atitudes da criança-leitora no seu cotidiano, da forma 

como ela acolheu o mascote expressando seus sentimentos, assim como, o reconto da 

história. 

CARNAVAL COM ALEGRIA. 

DURAÇÃO: 1º semestre  

JUSTIFICATIVA: 

Promover atividades lúdicas que estimulem a compreensão da Festa do Carnaval como 

cultura, estimulando a socialização e desenvolvimento da criança. 

OBJETIVO GERAL: 

Desenvolver a consciência nos alunos (as) do respeito e da valorização dos povos 

negros, da cultura africana e afro-brasileira na sociedade, destacando a importância dos 

mesmos na construção da identidade do povo brasileiro. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Reconhece músicas de carnaval por meio de ritmo, 

instrumentos, alegria e animação.  

 Identificar o samba entre outros gêneros músicas.  

 Explorar a criatividade utilizando materiais diversos. 

 Desenvolver sua linguagem oral e corporal.  

 Estimular a socialização. 

 Confeccionar sua própria máscara.  

 Conhecer as marchinhas carnavalescas. 

CONTEÚDOS: 

Linguagem Oral: diálogo, histórias infantis e cantigas infantis. 

Linguagem escrita: desenhos e garatujas. 

Linguagem Sonora Musical: expressão corporal, relações sócio afetivo e faz de conta. 

Linguagem Plástica: garatujas simples, modelagem, picotagem e pintura. 

Espaço: conceito de posição (longe/perto lado/atrás, frente/costas) 

Classificação: gênero, formas e cores. 

Ser Humano: características físicas do ser humano e suas relações na vida atual. 
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PRINCIPAIS  AÇÕES: 

Fazer um baile de carnaval para que as crianças conheçam um pouco sobre essa 

manifestação popular. Levar para sala de aula os elementos do carnaval, através de 

imagens ou objetos. Ensinar algumas marchinhas. Fazer pinturas faciais nas crianças. 

Atividades pedagógicas com pinturas e colagens de desenhos relacionados ao tema. 

CULMINÂNCIA: Baile de fantasias e exposição dos trabalhos realizados. 

RESPONSÁVEIS: Equipe Pedagógica  

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO: 

A avaliação será continua, levando em conta a evolução, participação, atenção e 

envolvimento com as atividades realizadas durante o projeto. 

ANEXOS DAS MÚSICAS 

MAMÃE EU QUERO 

(Jararaca-Vicente Paiva - 1937) 

MAMÃE EU QUERO, MAMÃE EU QUERO 

MAMÃE EU QUERO MAMAR 

DÁ A CHUPETA, DÁ A CHUPETA 

DÁ A CHUPETA PRO BEBE NÃO CHORAR 

DORME FILHINHO DO MEU CORAÇÃO 

PEGA A MAMADEIRA 

E VEM ENTRAR PRO MEU CORDÃO 

EU TENHO UMA IRMÃ QUE SE CHAMA ANA 

DE PISCAR O OLHO JÁ FICOU SEM A PESTANA 

OLHO AS PEQUENAS MAS DAQUELE JEITO 

TENHO MUITA PENA NÃO SER CRIANÇA DE PEITO 

EU TENHO UMA IRMÃ QUE É FENOMENAL 

ELA É DA BOSSA E O MARIDO É UM BOÇAL 

 

ABRE ALAS 

 

(Chiquinha Gonzaga, 1899) 

Ó ABRE ALAS QUE EU QUERO PASSAR 

Ó ABRE ALAS QUE EU QUERO PASSAR 

EU SOU DA LIRA NÃO POSSO NEGAR 

EU SOU DA LIRA NÃO POSSO NEGAR 

Ó ABRE ALAS QUE EU QUERO PASSAR 

Ó ABRE ALAS QUE EU QUERO PASSAR 

ROSA DE OURO É QUE VAI GANHAR 

ROSA DE OURO É QUE VAI GANHAR 
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CANTIGAS DE RODA 

DURAÇÃO: 1º e 2º semestre 

JUSTIFICATIVA: Cantigas de Roda é um tipo de canção popular, que está 

diretamente relacionada com as brincadeiras de roda. Consiste em formar um grupo 

com várias crianças, dar as mãos e cantar uma música com características próprias, 

como melodia e ritmo equivalentes à cultura local, letras de fácil compreensão, Temas 

referentes à realidade da criança ou ao seu universo imaginário e geralmente com 

coreografias. Elas também podem ser chamadas de cirandas, e têm caráter folclórico. 

Esta prática, hoje em dia não esta mais tão presente na realidade infantil como 

antigamente.  Sendo assim mais utilizados para entretenimento de crianças de todas as 

idades em locais como colégios, creches, parques, etc. Cantar e maravilhoso! “Quem 

canta seus males espanta.” Todos gostam de brincadeiras. Essas cantigas são muito 

importantes, pois pertencem à tradição oral e são transmitidas de geração a geração.  

OBJETIVO GERAL: 

Ampliar gradativamente suas possibilidades de comunicação e expressão a partir do 

gênero estudado (cantigas de roda), participando de diversas situações nas quais possa 

desenvolver sua sociabilidade. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Desenvolver atitudes e valores como a obediência, o respeito, o amor, a 

solidariedade, a bondade através da musica. 

 Realizar atividades utilizando diferente técnicas.  

 Brincar com diferentes cantigas de roda. 

 Estimular a criatividade através da música. 

 Trabalhar a contagem ate 10 através de cantigas de roda que envolva números. 

 Incentivar a realização dos trabalhos e socialização. 

 Aprimorar os movimentos de coordenação motora. 

 Confeccionar um livro das cantigas de roda trabalhadas. 

 Reconstruir oralmente algumas cantigas. 

CONTEÚDOS: 

 Músicas folclóricas; 

 Desenhos de personagens; 

 Expressar-se por meio das cantigas; 

 Valorização das cantigas de rodas; 
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 Resgates de brincadeiras; 

PRINCIPAIS AÇÕES: 

Em roda, será realizado um levantamento para compreender o conhecimento prévio das 

crianças sobre as cantigas de roda que elas já conhecem. 

 Roda de conversa no propósito de coletar informações acerca do conhecimento 

prévio das crianças sobre o tema em foco. 

 Vídeos sobre cantigas de rodas. 

 Construção de mural contendo figuras e letras de algumas das cantigas. 

 Identificação de cantigas de roda a partir do reconhecimento de personagens 

retirados de uma caixa mágica. 

 Cantar musica clássico e não clássicas para aumentar o repertório infantil. 

 Viseiras com alguns personagens das cantigas para levar pra casa. 

 Trabalhos com reciclagens para aprimorar a criatividade da criança. 

CULMINÂNCIA: 

Exposição de trabalhos confeccionados em sala de aula pelas crianças, com um caderno 

e uma dramatização com a escolha de uma ou mais cantigas. 

RESPONSÁVEIS: Equipe Pedagógica.  

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO: O processo de avaliação ocorrerá 

de forma gradativa e contínua, sendo através da observação diária da criança, ampliando 

seus conhecimentos sobre o assunto. 

SUGESTÕES DE CANTIGAS: Atirei o pau no gato; Peixe vivo; A barata diz que 

tem; Pirulito que bate-bate; a cobra não tem pé, dona aranha, caranguejo, o sapo não 

lava o pé. 

 

 IDENTIDADE: EU E OS OUTROS 

DURAÇÃO: 1º e 2º semestre  

JUSTIFICATIVA: A construção da identidade é gradativa e se dá por meio das 

interações sociais. Possibilitando as crianças o conhecimento de si mesmo, levando-os a 

descobri-los, sentir que possuem um nome, uma identidade e que fazem parte de um 

conjunto de pessoas em casa, na escola, na comunidade e que acima de tudo são muito 

importantes. Ao realizar o Projeto Identidade: Eu e os outros, a criança e estimulada a se 

perceber como ser único, social e sujeito histórico, o que favorece novas interações, 
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ampliando desta maneira seus conhecimentos a respeito de si e dos outros, numa 

convivência coletiva.  

OBJETIVO GERAL: 

Construir a própria identidade, mediante o conhecimento de seu próprio corpo e da 

descoberta do outro com suas possibilidades e limitações.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar o nome reconhecer-se como ser único, sujeito histórico e social; 

 Conhecer a história de seu nome e seu significado; 

 Identificar os costumes da família, suas preferências e do grupo em que está 

inserido. 

 Identificar e nomear as professoras, os colegas e demais pessoas do universo 

escolar, interagindo com todos. 

 Conhecer e compreender as regras de convivência no ambiente escolar. 

 Respeitar as características pessoais relacionadas ao gênero, etnia, peso, estatura, 

etc. 

 Valorizar o diálogo como forma de lidar com conflitos. 

 Estimular o senso crítico, expressões e linguagem. 

CONTEÚDOS: 

 Identidade e autonomia; 

 Conhecimento de si; 

 Comunicação, expressão e corporal.  

PRINCIPAIS AÇÕES: 

 Trabalhar o nome da criança através das brincadeiras e músicas; 

 Chamar a crianças em frente ao espelho, para enxergar suas características, 

ressaltando as diferenças entre elas; 

 Fazer o traçado corporal, montando o corpo dos dois gêneros; 

 Brincadeiras que oportunizem a criança utilizar o corpo de diversos modos e que 

favoreçam a interação entre elas; 

 Realizar uma pesquisa junto aos pais sobre o significado do nome da criança, 

onde mora e o nome das pessoas que fazem parte da família; 

 Solicitar uma foto 3x4 da criança; 
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 Em roda de conversa na sala de aula, apresentar às crianças a pesquisa realizada 

com os pais; 

 Realizar atividades para expor as características de cada criança, como: altura, 

cor da pele, cor dos olhos, peso, do cabelo, tamanho do pé. Por meio de pinturas, 

colagens e desenhos 

 Confeccionar identidade com nome, foto e digital da criança. 

 Poesias e histórias (Maria vai com as outras – Sylvia Orthof; Uma Joaninha 

diferente – Regina Célia Melo; Quer conhecer as diferenças? – João Rodrigues; 

O Patinho feio – Cristina Klein; Elmer o Elefante Xadrez – David McKeen; A 

primavera da Lagarta- Ruth Rocha. 

CULMINÂNCIA: Entrega da identidade com nome, foto e digital. 

RESPONSÁVEIS: Equipe Pedagógica  

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO: A avaliação será feita de forma 

contínua durante o desenvolvimento do projeto, observando o interesse e participação 

das crianças nas atividades propostas. Valorizando o reconhecimento de si e dos outros.  

 

SISTEMA SENSORIAL (Os Cinco Sentidos - Visão, Olfato, Paladar, Audição e 

Tato)  

DURAÇÃO: 1º Semestre 

JUSTIFICATIVA: O Projeto vem dando uma importância aos estímulos sensoriais, 

fazendo com que a criança tenha um desenvolvimento como individuo capaz de 

entender o mundo ao seu redor, podendo explorar seu corpo através das experiências 

vividas em sala de aula, esse aprendizado é fundamental para o desenvolvimento 

humano. O sistema sensorial é composto por cinco sentidos: visão, olfato, paladar, 

audição e tato.Através dos sentidos podemos fazer uma leitura do mundo, com isso 

pretendemos proporcionar um ambiente lúdico, despertando a curiosidade das crianças 

num caminho de constante aprendizagem, ampliando os conhecimentos e viabilizando a 

exploração de (sons, objetos, texturas, sabores, cheiros) para compreender e identificar 

as características de cada sentido. 

OBJETIVO GERAL: 

Este projeto parte do princípio que, através da exploração de diferentes materiais os 

pequenos ampliam a capacidade de expressão e o conhecimento do mundo. Os objetos e 

materiais disponibilizados as crianças proporcionam experiências diversificadas e novas 
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descobertas. Sendo assim, é relevante o trabalho com sensações, num sentido de 

fornecer estímulos para a aprendizagem. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar cinco sentidos. 

 Estimular as sensações. 

 Desenvolver o autoconhecimento. 

 Compreender as sensações que são despertadas. 

 Valorizar e respeitar as diferenças. 

 Manipular e explorar diversos materiais para conceituar cada sentido. 

CONTEÚDOS: 

 Os órgãos dos sentidos e suas características (tato, olfato, paladar, visão e 

audição). 

 A importância dos órgãos dos sentidos para o corpo. 

 O respeito às diferenças (inclusão) – pessoas que são privadas de algum dos 

órgãos do sentido. 

 Histórias sugeridas: 

Tato – “O Menino que via com as mãos” – Alexandre Azevedo. 

Olfato – “O Ratinho, o morango vermelho maduro e o grande urso esfomeado” – Don e 

Audrey Wood. 

Audição – “A Arara cantora” – Sônia Junqueira. 

Paladar – “O Sanduíche da Maricota” – Avelino Guedes. 

Visão – “O gato Massamê e aquilo que ele vê” – Ana Maria Machado. 

Componente curricular: 

 Linguagem oral e escrita Falar e escutar 

 Natureza e sociedade Os seres vivos 

 Arte Visual O fazer artístico 

 Movimento Expressividade 

PRINCIPAIS AÇÕES: Será apresentada sempre uma dinâmica para aproximar as 

crianças de forma concreta da temática, tendo sempre a criança como protagonista das 

brincadeiras, histórias e canções. Atribuir a cada sentido apresentado significado das 

sensações sentimentos e imaginações de forma integrada onde a intuição a percepção 

seja desenvolvida de forma continua, será possibilitado à criança vivenciar uma prática 

pedagógica, para estimular a aprendizagem e despertar curiosidade e autoconhecimento. 
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O Projeto será desenvolvido através de diferentes atividades pesquisas experiências 

observações onde os alunos despertem o interesse pela temática, podendo viver um 

conceito ou uma problemática do dia a dia da criança, confeccionando instrumento 

musical (com materiais reutilizáveis), participarão na execução de algumas receitas 

culinárias objetivando (reconhecer sabores), produzindo de forma coletiva um  tapete 

sensorial (provocando o reconhecimento de materiais diversos por meio do tato), assim 

como, o contato com diferentes cheiros (planta, sabonete, alimentos). O ambiente 

escolar motivará de forma lúdica todo processo de aplicação do Projeto, permitindo à 

criança a realizar várias descobertas e ampliar sua visão do mundo. 

CULMINÂNCIA: Exposição com as atividades desenvolvidas com as crianças 

organizadas de acordo com o decorrer do projeto. 

RESPONSÁVEIS: Equipe Pedagógica. 

 AVALIAÇÃO PROJETO E NO PROJETO: A avaliação será continua, observando 

a participação da criança de forma individual e coletiva nas atividades propostas, 

interação e socialização no decorrer do Projeto. 

 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

DURAÇÃO: 1º e 2º Semestre  

JUSTIFICATIVA: 

O objetivo do projeto é permitir que a criança desde cedo juntamente à família 

possa desenvolver hábitos saudáveis na alimentação, pois segundo nutricionistas 

crianças que não se alimentam de forma correta pode não crescer adequadamente tendo 

dificuldades de concentração nas atividades básicas do cotidiano. 

OBJETIVO GERAL: 

Promover o consumo de alimentos saudáveis e a consciência de sua contribuição 

para promoção da saúde de forma atraente, lúdica e educativa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Diferenciar frutas, verduras e legumes, bem como sua importância; 

 Definir o que é alimentação saudável; 

 Evitar desperdícios dos alimentos; 

 Reconhecer prejuízos sobre o excesso de consumo de doces, refrigerantes entre 

outros;  

CONTEÚDOS: 
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 Apresentar alimentos saudáveis (frutas e verduras); 

 As características dos benefícios sobre os alimentos; 

 Mastigação correta dos alimentos; 

 Horários para refeições; 

 Leitura de livros; 

 Apresentação do vídeo: Educação Nutricional Para Crianças. 

 Como se comportar durante as refeições;  

PRINCIPAIS AÇÕES: 

Iniciaremos o projeto em uma roda de conversa, sobre os diversos alimentos e o 

que mais as crianças apreciam. Vamos colher informações da turma, enviando um 

questionário para a família sobre o que a criança gosta de comer e seus hábitos 

alimentares. Mostraremos frutas e verduras que são alimentos saudáveis, junto com as 

crianças lavar os alimentos e mostrar os cuidados que devemos ter com eles. Um 

passeio na cantina da creche para as crianças observarem como são feitos os alimentos 

que elas consomem. 

 Frutas: Contagem das frutas, cores e tamanho; 

 Degustação de salada de frutas, como também verduras e legumes; 

 Carimbo usando frutas e verduras; 

 Colagem recorte de figuras de frutas e verduras; 

 Texturas; 

 Rótulos e receitas; 

 Exibição de vídeos educativos; 

 Leituras de histórias; 

 Passeio ao mercado ou sacolão; 

 Cantar músicas, assistir filmes e trazer jogos sobre o tema para que assimilem de 

forma lúdica; 

 Confeccionar caderno para que seja registrado (fotos) pela família um momento 

da realização de uma determinada receita usando ingredientes saudáveis, cada 

semana um aluno levará para casa esse caderno. 

 Teatro de fantoches; 

CULMINÂNCIA: A proposta foi trabalhar com os alunos de forma lúdica sobre a 

alimentação saudável. Frutas e verduras podem ser degustas  pelos alunos, pode haver 
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também a participação da nutricionista da creche com informações relevantes sobre os 

alimentos não saudáveis. Confecção de frutas e verduras de papel, momentos de 

músicas, histórias entre outros. 

RESPONSÀVEIS: Equipe Pedagógica.   

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO: A avaliação será dada mediante a 

abordagem do tema, e não só durante o projeto, mas também durante o decorrer do ano, 

observação e participação dos alunos nas atividades. 

 

CONHECENDO OS ANIMAIS 

DURAÇÃO: 1º Semestre  

JUSTIFICATIVA: É importante que a criança entenda e respeite os animais, tanto os 

que ela conviverá com frequência, domesticados, como também os silvestres. No Brasil, 

há muitos casos de maus tratos com animais, e por isso, estes trabalhos são importantes 

pois sensibilizam a criança e fazem com que se desenvolvam em cidadãos humanizados. 

OBJETIVO GERAL: 

Ampliar o conhecimento das crianças sobre os animais. Reconhecer e identificar alguns 

animais e nomeá-los. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Reconhecer e identificar os diferentes tipos de animais; 

 Promover o respeito para com todas as espécies de seres vivos; 

 Desenvolver habilidades corporais, tão necessários nesta fase do 

desenvolvimento motor; 

 Estimular os sentimentos de amizade e cooperação; 

 Desenvolver a criatividade, a capacidade de abstração e interpretação; 

 Aumentar o vocabulário; 

 Desenvolver coordenação motora; 

 Diferenciar os animais que vivem na terra, na água e no ar. 

CONTEÚDOS: 

 Animais; 

 Valores e regras; 

 Musicalização e dramatização; 

 Motricidade fina e ampla; 
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 Percepções e expressões corporais; 

 Noções matemáticas, formas geométricas, cores e texturas. 

PRINCIPAIS AÇÕES  

 Leitura de histórias; 

 Dobraduras; 

 Desenhos; 

 Músicas; 

 Filmes; 

 Recorte e colagem; 

 Mural sobre os animais, expondo diversidade e características que os 

diferenciam. 

 Jogos e brincadeiras dirigidas; 

 Atividades motoras “imitar os animais”; 

 Caixa surpresa dos animais com figuras das mesmas para identificação. 

RECURSOS: Livros, revistas e jornais, sucatas, papéis diversos, tintas, giz de cera. 

CULMINÂNCIA: Criação da banda dos bichos, com máscaras dos animais e 

instrumento musical que será feito com material reutilizável. 

RESPONSÁVEIS: Equipe Pedagógica. 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO: Será contínua, através da 

observação diária da criança em suas atividades. Atenção, interesse e assimilação da 

aprendizagem e nas relações com os amigos e educadores. 
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UNIDADE ESCOLAR: CASA DA CRIANÇA PÃO DE SANTO ANTÔNIO 

Área(s) de Conhecimento: Campos de Experiências - O Eu, o Outro e o Nós, Corpo, Gestos e Movimentos, Traços, Sons, Cores e Formas, Escuta, 

Fala, Pensamento e Imaginação, Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações.  

Turma: Maternal I 

UNIDADE DIDÁTICA: Aprendendo com as Brincadeiras. 

PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

Eixos transversais: Educação para a diversidade; educação para a sustentabilidade e cidadania e educação em e para os direitos humanos. 

Eixos integradores: Educar, cuidar, brincar e interagir. 

Objetivos da Aprendizagem 
Campos de 

Experiências 

Atividades a serem 

desenvolvidas1 
Estratégias de 

Avaliação para a 
aprendizagem 

 

Cronograma de trabalho 

 

Recursos 

didáticos 
Permanentes Diversificadas 

Trabalhar a Transição/Acolhimento e 

Inserção dos alunos no ambiente 

escolar propiciando momentos de 

maior descontração e interação; 

 

Desenvolver Hábitos de Higiene;  

 

Explorar a diversidade da natureza 

valorizando e preservando o Planeta; 

 

Utilizar de diferentes linguagens no 

faz de conta; 

 

O Eu, o Outro e o 

Nós; 

 

 

 

Corpo, Gestos e 

Movimentos; 

 

 

 

Traços, Sons, 

Cores e Formas; 

 

Higienização e 

café da manhã; 

Roda de 

conversa; 

Chamada; 

Calendário do 

Tempo 

Hora do conto; 

Alimentação; 

Higienização; 

Atividades 

pedagógicas; 

Atividades 

Leitura de 

gravuras; 

Recorte e 

colagem; 

Registros 

fotográficos; 

Leitura e reconto 

de História; 

Contato da 

criança com 

livros; 

Jogos e Canções; 

Atividades 

Acompanhamento do 

desenvolvi mento 

integral do aluno; 

Registros do 

desenvolvimento da 

aprendizagem da 

criança; 

Conversação; 

Observações durante as 

atividades realizadas; 

Portfólio; 

Relatório de 

Desenvolvimento 

Apresentação da equipe de profissionais: 

04/02  de 2019. 

 

Semana Pedagógica: 04 a 08/02/2019.  

 

Dia de Formação da Educação Infantil  

(Dia não letivo) {17/04; 26/06; e 23/10}.  

 

Planejamento Pedagógico com a 

Comunidade Escolar/Dia Letivo Temático: 

12/03, 08/05, 298/08 e 06/11 de 2019.  

 

Projeto: Inserção e Acolhimento:  

Giz de cera; 

Caneta hidrocor; 

Tinta guache; 

Recursos de 

multimídia; 

Brinquedos; 

Massa de modelar; 

Livros; 

CDS; 

Materiais de sucata; 

Sons; 

Cola colorida; 

Papel chambril; 

                                                 
2 

 A adequação curricular e a CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade) é complementar a CID 10 (Classificação Internacional de Doenças) e está prevista dentro do 
currículo escolar, contribuindo para superar o enfoque negativo da deficiência. A adequação visual com Deficiência, TGD e Altas Habilidades. 
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Vivenciar de rotinas;  

Respeitar a diversidade;  

 

Compreender a importância da 

preservação, utilizando a água de 

forma sustentável;  

 

Identificar regras e limites;  

 

Mostrar a expressividade com 

movimentos; 

 

Perceber seus limites e 

potencialidades corporais; 

 

Participar de brincadeiras por meio 

da ação corporal;  

 

Conhecer a diversidade da natureza 

preservando e valorizando o meio 

ambiente. 

Utilizar os recursos da natureza de 

forma sustentável; 

 

Trabalhar a Diversidade Cultural 

com o Tema Páscoa, seus símbolos e 

comemorações festivas e 

alimentação saudável; 

 

Conhecer a Cultura Indígena. 

Trabalhar livros de historinhas; 

 

Conhecer diversos tipos de 

profissões. 

Valorizar os tipos de profissões; 

 

 

 

Escuta,  Fala, 

Pensamento e 

Imaginação; 

 

 

 

 

 

 

Espaços, Tempos, 

Quantidades, 

Relações e 

Transformações. 

 

Lúdicas; 

Músicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

visuais e práticas; 

História e 

dramatização; 

Musicalização 

DVD Educativo; 

Passeio pela área 

externa da escola; 

Agrupamento; 

Degustação de 

alimentos; 

Alimentação 

saudável; 

Conversa sobre 

respeito aos 

animais; 

Atividades 

visuais e práticas; 

Exposição dos 

trabalhos; 

Confecção de 

máscaras e 

brinquedos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual do Aluno 

(RDIA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/02 a 22/02/2019. 

 

Projeto: Carnaval com Alegria. 

25/02 a 01/03 de 2019. 

 

Projeto de Leitura. 

02 /03 a 29 /11 de 2019. 

 

Semana Distrital de Conscientização e 

Promoção da Educação Inclusiva aos 

Alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais (Lei Distrital l5. 714/2016): 

04 a 08 de março de 2019. 

 

Semana de Conscientização do Uso 

Sustentável da Água - Lei Distrital 

(5.243/2013). {18 a 22/05} de 2019. 

 

 Projeto: Agua, recurso essencial à Vida   

11/03 a 22/03/2019.    

 

Projeto: Eu e os Outros. 

01/04  a 26 de abril de 2019. 

 

 

Semana de Educação para a Vida (Lei 

Federal 11.998/2009).  

06 a 10 de maio de 2019. 

 

-Projeto Alimentação na Educação Infantil. 

07 a 24 de maio de 2019. 

 

 

Projeto: Cantigas de Roda  01/08 a 

16/08/2019.    

 

E. V. A; 

Cola branca; 

Tintas para pintura de 

rosto; 

Pincéis; 

Cartolinas cores 

variadas; 

Jornais e revistas; 

Brinquedos 

pedagógicos. 
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Promover a interação entre Pais ou 

Responsáveis e filhos; 

Trabalhar a importância da Família; 

 

Contribuir com atitudes positivas 

para a melhoria do meio ambiente; 

 

Conhecer a cultura das festividades 

juninas de acordo com cada região, 

abordando a sustentabilidade, 

visando uma melhor qualidade de 

vida; 

 

Desenvolvimento da coordenação 

visual e motora;      

 

Relatar experiências vividas;  

 

Valorizar leitura;  

Expressar  ideias e sentimentos por 

meio do desenho;   

 

Trabalhar a importância dos Meios 

de Comunicação; 

 

Diferenciar letras e desenhos / letras 

e numerais;   

Realizar contagem oral;  

 

Desenvolver noções matemáticas. 

 Produzir sons com o próprio corpo, 

objetos e  

 

Identificar exploração das cores;  

 

Identificar gestos, sons e 

 

 

 

 

- Projeto VII  Plenarinha “Brincando e 

Encantando “O A magia do lúdico nos 

contos e contos e cantos infantis”. Ano de 

2019. 

 

 -Projeto: Educação no Trânsito: 

09/09 a 25/9 de 2019. 

 

 -Projeto Vivenciando as Festa Junina: 

27/05 a 20 de junho de 2019. 

 

-Projeto Sentindo os Sentidos: 18/06 a 

31/07 de 2019. 

 

-Projeto Festa da família: 

19/08 a 06/09 de 2019.  

 

Projeto: Universo das formas e cores: 21/10 

a 14/11/2019.   

 

-Projeto Transição: Anual.  

  

Projeto Conhecendo os Animais - a 30/09  à 

18/10 de 2019. 

 

- Projeto Consciência Negra: 

20 a 30 de novembro de 2019. 
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movimentos;  

 

Apresentar o Portfólio dos trabalhos 

dos alunos aos Pais ou Responsáveis. 
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UNIDADE ESCOLAR: CASA DA CRIANÇA PÃO DE SANTO ANTÔNIO 

Área(s) de conhecimento: Campos de Experiências - O Eu, o Outro e o Nós, Corpo, Gestos e Movimentos, Traços, Sons, 

Cores e Formas, Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação, Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações.  

Turma: Maternal II 

UNIDADE DIDÁTICA: Aprendendo com as Brincadeiras. 

PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

Eixos transversais: Educação para a diversidade; educação para a sustentabilidade e cidadania e educação em e para os direitos humanos. 

Eixos integradores: Educar, cuidar, brincar e interagir. 

 
Objetivos de 

Aprendizagem 
 

Campos de 

Experiências 

Atividades a serem 
desenvolvidas2 Estratégias 

de 
Avaliação 

para a 
aprendizag

em 

Cronograma de trabalho 
Recursos 
didáticos 

Permanentes Diversificadas 

Participar; do processo de 

formação da criança;  
 
Trabalhar a 

Transição/Acolhimento e 

Inserção dos alunos no 

ambiente escolar propiciando 

 

 

O Eu, o Outro e o 

Nós; 

 

 

 

Rotina diária; 
Higienização e 

café da manhã; 
Roda da Conversa; 
Chamada; 
Quantos somos;  
Janelinha do 

Pesquisa em 

Família; 
Pesquisa Escolar; 
Dramatizações; 
Filmes 

Educativos; 
Confecção de 

Conversação; 
Registros; 
Observação 

nas atividades 

realizadas; 
Acompanham

ento do 

Apresentação da equipe de profissionais: 04/02  

de 2019. 

 

Semana Pedagógica: 04 a  08/02/2019.  

 

Dia de Formação da Educação Infantil  

(Dia não letivo) {17/04; 26/06; e 23/10}.  

 

Materiais 

Pedagógicos; 

cola tinta guache, 

giz de cera, 

 Lápis de cor; 

livros; 

Sons; 

Brinquedos; 

                                                 
2
A adequação curricular e a CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade) é complementar a CID 10 (Classificação Internacional de Doenças) e está prevista dentro do 

currículo escolar, contribuindo para superar o enfoque negativo da deficiência. A adequação curricular e a CIF, numa perspectiva inclusiva, devem ser consideradas na 
elaboração das estratégias de ensino-aprendizagem e de avaliação para aprendizagem para contemplar os estudantes com Deficiência, TGD e Altas Habilidades. 
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momentos de maior 

descontração e interação; 
 

 
Explorar a diversidade da 

natureza valorizando e 

preservando o Planeta; 
 
Compreender a importância da 

preservação, utilizando a água 

de forma sustentável; 
 
Proporcionar novos 

conhecimentos sobre 

brincadeiras às crianças; 
 
Apreciar Obras Literárias e 

outras leituras por meio de 

histórias; 
 
Trabalhar a Diversidade 

Cultural com o Tema Páscoa, 

seus símbolos, comemorações 

festivas e alimentação saudável;  
 
Conhecer as partes do corpo 

humano. 
Mostrar as partes do corpo 

através de imagem no espelho; 
 
Proporcionar novos 

conhecimentos sobre 

Corpo, Gestos e 

Movimentos; 

 

 

 

Traços, Sons, 

Cores e Formas; 

 

 

 

Escuta,  Fala, 

Pensamento e 

Imaginação; 

 

 

 

 

 

 

 

Espaços, Tempos, 

Quantidades, 

Relações e 

Transformações. 

 

 

 

 

 

tempo; 
Hora do conto; 
Parque; 
Jogos e 

Brincadeiras; 
DVD Educativo; 
Alimentação; 
Higienização; 
Historinha com 

Fantoches; 
Atividades 

pedagógicas; 
Atividades 

Lúdicas. 
Músicas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livros; 
Passeio na Área 

Externa da 

Escola; 
Confecção de 

máscaras; 
Recorte e 

Colagem; 
Atividades 

individuais e 

coletivas; 
História e 

dramatização; 
Grafismo; 
Musicalização; 
Fantoche;  
 
Jogos e 

brincadeiras 

diversas; 
Teatro; 
Brinquedos 

diversificados; 
Exposição de 

todos os trabalhos 

realizados 

durante o 

semestre. 
 

 

 

 

desenvolvime

nto Integral do 

aluno; 
Portfólio; 
Relatório de 

Desenvolvime

nto Individual 

do Aluno 

(RDIA). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planejamento Pedagógico com a Comunidade 

Escolar/Dia Letivo Temático: 12/03, 08/05, 

298/08 e 06/11 de 2019.  

 

Projeto:  Inserção e Acolhimento:  

11/02 a 22/02/2019. 

 

Projeto: Carnaval com Alegria. 

25/02 a 01/03 de 2019. 
 

 

 

Projeto de Leitura. 

02 /03 a 29 /11 de 2019. 

 

Semana Distrital de Conscientização e 

Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos 

com Necessidades Educacionais Especiais (Lei 

Distrital l5. 714/2016): 

04 a 08 de março de 2019. 

 

Semana de Conscientização do Uso Sustentável 

da Água - Lei Distrital (5.243/2013). {18 a 

22/05} de 2019. 

 

 Projeto: Agua, recurso essencial à Vida   

11/03 a 22/03/2019.    

 

Projeto: Eu e os Outros. 

01/04  a 26 de abril de 2019. 

 
 

Semana de Educação para a Vida (Lei 

Federal 11.998/2009).  

TV e DVD; 

Gravuras; 

Embalagens 

diversas; 

Papel chambril, 

papel crepom e 

criativo; 

E. V. A; 
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brincadeiras às crianças.  (Pág. 

39); 
 
Realizar leitura por meio de 

gravuras. (Pág. 123); 
 
Promover a interação entre Pais 

ou Responsáveis e filhos;  
 
Valorizar os costumes dos 

Índios. 
Trabalhar livros de historinhas; 
 

 
Representar por meio de objetos 

e pessoas noções de espaço e 

tempo; 
 

 
Interagir em atividades com 

músicas  para motivar o 

trabalho corporal; 
 
Valorizar diversos tipos de 

profissões; 
 
Trabalhar a importância da 

família na educação para a vida; 
 
Utilizar os recursos da natureza 

de forma sustentável. 
Preservar e valorizar o meio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 a 10 de maio de 2019. 

 

-Projeto Alimentação na Educação 

Infantil. 

07 a 24 de maio de 2019. 

 
 

Projeto: Cantigas de Roda  01/08 a 

16/08/2019.    

 

- Projeto VII  Plenarinha “Brincando e 

Encantando “O A magia do lúdico nos 

contos e contos e cantos infantis”. Ano 

de 2019. 

 

  

-Projeto: Educação no Trânsito: 

09/09 a 25/9 de 2019. 

 

  

-Projeto Vivenciando as Festa Junina: 

27/05 a 20 de junho de 2019. 

 

-Projeto Sentindo os Sentidos: 18/06 a 

31/07 de 2019. 

 

-Projeto Festa da família: 

19/08 a 06/09 de 2019.  

 

Projeto: Universo das formas e cores: 
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ambiente; 
 
Trabalhar atividades lúdicas 

envolvendo: paladar, tato, 

olfato, visão e audição; 
 

 
Trabalhar a importância dos 

Meios de Comunicação; 
 
Conhecer a cultura das 

festividades juninas de acordo 

com cada região, abordando a 

sustentabilidade, visando uma 

melhor qualidade de vida; 

 
Identificar e explorar as cores;  
 
Vivenciar brincadeiras lançadas, 

da cultura popular com 

imitações de gestos, sons e 

movimentos.   
 
Conhecer e valorizar a história 

das  brincadeiras de todos os 

tempos ; 
  
Realizar pequenas tarefas do 

cotidiano que envolvam ações 

de cooperação, solidariedade e 

ajuda na relação com os outros 

e com a natureza; 

21/10 a 14/11/2019.   

 

-Projeto Transição: Anual.  

  

Projeto Conhecendo os Animais - a 

30/09  à 18/10 de 2019. 

 

- Projeto Consciência Negra: 

20 a 30 de novembro de 2019. 
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Valorizar o diálogo ou outros 

modos de comunicação, como 

forma de lidar com os conflitos 

e construir consensos; 
 
Apresentar o Portfólio dos 

trabalhos dos alunos aos Pais ou 

Responsáveis. 
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UNIDADE ESCOLAR: CASA DA CRIANÇA PÃO DE SANTO ANTÔNIO 

Área(s) de conhecimento: Campos de Experiências - O Eu, o Outro e o Nós, Corpo, Gestos e Movimentos, Traços, Sons, Cores e Formas, 

Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação, Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações.  

Turma: Berçário II 

UNIDADE DIDÁTICA: Diversidade Cultural, Conhecimento Artístico. 

 

PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

Eixos transversais: Educação para a diversidade; educação para a sustentabilidade e cidadania e educação em e para os direitos humanos. 

Eixos integradores: Educar, cuidar, brincar e interagir. 

Objetivos de 

Aprendizagem 
Campos de 

Experiências 

Atividades a serem 

desenvolvidas 

Estratégias de 

Avaliação 

para a 

aprendizagem 

 

Cronograma de trabalho Recursos didáticos 

Permanentes Diversificadas 

 Realizar leitura por 

meio de gravuras;  

 

Apreciar obras Literárias 

e outras leituras por 

meio de histórias; 

 

Trabalhar a acolhimento 

e Inserção dos alunos no 

ambiente escolar; 

 

Representar por meio de 

objetos e pessoas noções 

de espaço e tempo; 

  

 

 

O Eu, o Outro e o 

Nós; 

 

 

 

Corpo, Gestos e 

Movimentos; 

 

 

 

Traços, Sons, Cores 

Higienização e 

café da manhã; 

Roda da 

Conversa e 

troca de fraldas; 

Hora do conto; 

Alimentação; 

Higienização; 

Atividades 

pedagógicas; 

Atividades 

Lúdicas. 

 

 

Filme Educativo; 

História e 

Dramatização; 

Passeio pela área 

Externa da 

Escola; 

Confecção de 

Personagem com 

materiais 

recicláveis; 

Danças 

Folclóricas; 

Teatro; 

Montagem de 

Filme Educativo 

coletivo com todas 

as turmas; 

Conversa sobre 

personagens; 

Dramatização de 

histórias (Faz de 

Conta); 

Apresentação de 

músicas 

explorando 

expressões faciais, 

mímicas e gestos; 

Atividades 

Apresentação da equipe de profissionais: 04/02  de 

2019. 

 

Semana Pedagógica: 04 a  08/02/2019.  

 

Dia de Formação da Educação Infantil  

(Dia não letivo) {17/04; 26/06; e 23/10}.  

 

Planejamento Pedagógico com a Comunidade 

Escolar/Dia Letivo Temático: 12/03, 08/05, 298/08 e 

06/11 de 2019.  

 

Projeto: Inserção e Acolhimento:  

11/02 a 22/02/2019. 

TV e DVDS; 

Sons; 

Tinta guache; 

Cola colorida; 

Papel crepom; 

Embalagens diversas; 

Papel chambril e 

criativo; 

E. V. A; 

Giz de cera; 

Cola branca; 

Areia colorida; 

Barbante e 

Canetas hidrocor; 
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 Reconhecer e valorizar 

diversas manifestações 

culturais por meio de 

músicas e brincadeiras; 

 

Identifica e conhecer, 

respeitando as 

diversidades culturais do 

grupo em que vive 

abordando algumas 

obras de autores; 

 

Identificar a evolução 

dos meios de 

transportes, alguns sinais 

de trânsito, bem como os 

cuidados com estes e 

com o trânsito; 

 

Trabalhar a Diversidade 

Cultural  mostrando a 

importância do Folclore; 

 

 

Reconhecer a 

importância da família 

na vida das pessoas; 

 

Utilizar como recursos 

pedagógicos a Cultura 

Digital; 

 

Promover atividades 

lúdicas com as crianças.  

Falar da importância do 

e Formas; 

 

 

Escuta, Fala, 

Pensamento e 

Imaginação; 

 

 

 

 

 

 

Espaços, Tempos, 

Quantidades, 

Relações e 

Transformações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

murais abordando 

datas e temas; 

Exposição de 

todos os trabalhos 

realizados 

durante o 

Semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dirigidas na área 

externa; 

Passeio 

apresentando 

ambientes diversos, 

como: parque, 

pomar, jardim etc.; 

Utilização de 

materiais 

recicláveis para a 

realização de 

atividades 

individuais e 

coletivas; 

Exploração e 

cultivo de plantas 

frutíferas, 

hortaliças, e 

jardinagens; 

Demonstração 

espontânea 

abordando os 

meios de 

transportes; 

Brincadeiras 

dirigidas, 

resgatando a 

importância de 

alguns meios de 

comunicação; 

Utilização de 

materiais 

recicláveis para 

confecção de 

alguns símbolos 

abordando sua 

 

Projeto: Carnaval com Alegria. 

25/02 a 01/03 de 2019. 

 

 

 

Projeto de Leitura. 

02 /03 a 29 /11 de 2019. 

 

Semana Distrital de Conscientização e Promoção da 

Educação Inclusiva aos Alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais (Lei Distrital l5. 714/2016): 

04 a 08 de março de 2019. 

 

Semana de Conscientização do Uso Sustentável da 

Água - Lei Distrital (5.243/2013). {18 a 22/05} de 

2019. 

 

 Projeto: Agua, recurso essencial à Vida   11/03 a 

22/03/2019.    

 

Projeto: Eu e os Outros. 

01/04  a 26 de abril de 2019. 

 

 

Semana de Educação para a Vida (Lei Federal 

11.998/2009).  

06 a 10 de maio de 2019. 

 

-Projeto Alimentação na Educação Infantil. 

07 a 24 de maio de 2019. 

 

 

Projeto: Cantigas de Roda  01/08 a 16/08/2019.    

 

- Projeto VII  Plenarinha “Brincando e Encantando 

Balões; 

Tintas para pintura de 

rosto; 

Pincéis; 

Cartolinas cores 

variadas; 

Jornais e revistas; 

Sementes e mudas de 

plantas frutíferas, 

legumes, e ornamentais; 

Terra, água e adubo 

orgânico; 

Brinquedos 

pedagógicos. 
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Dia Distrital para as 

crianças; 

Conhecer e valorizar 

temas relacionados a 

datas comemorativas. 

Mostrar a importância da 

nossa Pátria; 

Observar e cuidar do 

jardim da Escola; 

Observar os elementos 

da natureza tais como: 

solo e ar, identificando-

os e relacionando-os aos 

seres vivos; 

 

Explorar por meio de 

objetos concretos e 

gravuras coloridas 

elementos que fazem 

parte e que representam 

o meio ambiente; 

 

Mostrar os cuidados com 

a sinalização do trânsito; 

Falar da importância da 

faixa de pedestre; 

 

Realizar momentos de 

brincadeiras e 

festividades com as 

crianças; 

 

Explorar ritmos 

musicais; 

 

Apreciar através da 

importância; 

Acompanhamento 

do 

desenvolvimento 

integral do aluno; 

Registros; 

Portfólio; 

Relatório de 

desenvolvimento 

Individual do 

Aluno (RDIA). 

“O A magia do lúdico nos contos e contos e cantos 

infantis”. Ano de 2019. 

 

  

-Projeto: Educação no Trânsito: 

09/09 a 25/9 de 2019. 

 

  

-Projeto Vivenciando as Festa Junina: 

27/05 a 20 de junho de 2019. 

 

-Projeto Sentindo os Sentidos: 18/06 a 31/07 de 

2019. 

 

-Projeto Festa da família: 

19/08 a 06/09 de 2019.  

 

Projeto: Universo das formas e cores: 21/10 a 

14/11/2019.   

 

-Projeto Transição: Anual.  

  

Projeto Conhecendo os Animais - a 30/09  à 18/10 de 

2019. 

 

- Projeto Consciência Negra: 

20 a 30 de novembro de 2019. 
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escuta obras literárias e 

outras leituras de 

historinhas, poesias e 

contos musicais; 

 

Apresentar a Bandeira 

Nacional como símbolo 

da nossa Pátria. 

Falar o que representam 

as cores da Bandeira 

Nacional;  

 

Trabalhar a Diversidade 

Cultural com o Tema: 

Consciência Negra. 

Realizar trabalhos com 

as crianças sobre as 

diversas culturas e raças 

existentes; 

 

Promover o interesse e a 

curiosidade da criança 

 nas situações novas na 

mesma escola ou numa 

escola nova; 

 

Trabalhar a Diversidade 

Cultural com o Tema: 

Natal. 

Conhecer o verdadeiro 

sentido do Natal; 

 

Apresentar o portfólio 

dos trabalhos dos alunos 

aos Pais ou 

Responsáveis. 
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UNIDADE ESCOLAR: CASA DA CRIANÇA PÃO DE SANTO ANTÔNIO 

Área(s) de conhecimento: Campos de Experiências - O Eu, o Outro e o Nós, Corpo, Gestos e Movimentos, Traços, Sons, Cores e Formas, Escuta, 

Fala, Pensamento e Imaginação, Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. 

Turma: Maternal I 

UNIDADE DIDÁTICA: Diversidade Cultural, Conhecimento Artístico. 

 

PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

Eixos transversais: Educação para a diversidade; educação para a sustentabilidade e cidadania e educação em e para os direitos humanos. 

Eixos integradores: Educar, cuidar, brincar e interagir. 

Objetivos de 

Aprendizagem 
Campos de 

Experiências 

Atividades a serem desenvolvidas3 Estratégi

as de 

Avaliação 

para a 

aprendiz

agem 

Cronograma de trabalho 
Recursos 

didáticos Permanentes Diversificadas 

Trabalhar Acolhimento e Inserção 

dos alunos no ambiente escolar; 

 

Reconhecer a importância da Escuta 

Sensível às  Crianças; 

 

Realizar algumas leituras por meio 

de gravuras.;  

 

 

 

O Eu, o Outro e o Nós; 

 

 

 

Corpo, Gestos e 

Movimentos; 

 

Higienização e café 

da manhã; 

Roda da Conversa; 

Chamada; 

 Calendário do 

Tempo 

Hora do conto; 

Alimentação; 

Higienização; 

Contato da criança 

com livros; 

Leitura de gravuras; 

Recorte e colagem; 

Registros 

fotográficos; 

Leitura e reconto de 

Histórias; 

Ludicidade; 

Acompanha

mento do 

desenvolvim

ento integral 

do aluno; 

Registros do 

desenvolvim

ento de 

aprendizage

 

Apresentação da equipe de profissionais: 

04/02  de 2019. 

 

Semana Pedagógica: 04 a  08/02/2019.  

 

Dia de Formação da Educação Infantil  

(Dia não letivo) {17/04; 26/06; e 23/10}.  

 

Gravura literária; 

Papéis diversos; 

Giz de cera; 

Caneta hidrocor; 

Tinta guache; 

Recursos de 

multimídia; 

Brinquedos; 

Massa de modelar; 

                                                 
2
A adequação curricular e a CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade) é complementar à CID 10 (Classificação Internacional de Doenças) e está prevista dentro do 

currículo escolar, contribuindo para superar o enfoque negativo da deficiência. A adequação curricular e a CIF, numa perspectiva inclusiva, devem ser consideradas na 
elaboração das estratégias de ensino-aprendizagem e de avaliação para aprendizagem para contemplar os estudantes com Deficiência, TGD e Altas Habilidades. 
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Identificar e explorar as cores; 

 

Trabalhar a importância da Família 

na vida das pessoas; 

 

Identificar a evolução dos meios de 

transportes, alguns sinais de trânsito, 

bem como os cuidados com estes e 

com o trânsito; 

 

Valorizar os recursos da Cultura 

Digital; 

 

Falar da importância do Dia Distrital 

da Educação Infantil; 

 

Promover atividades lúdicas e 

festivas para as crianças; 

 

Manusear e explorar diversos 

materiais, texturas, espessuras, e 

suportes; 

 

Vivenciar atitudes de colaboração, 

solidariedade e respeito, 

identificando aos poucos 

semelhanças, diferenças e 

diversidades em seus grupos; 

  

Falar da importância da nossa Pátria. 

Mostrar o que representam as cores 

da Bandeira; 

 

Cuidar do jardim da escola; 

 

Plantar sementes e mudas de 

 

 

Traços, Sons, Cores e 

Formas; 

 

 

Escuta, Fala.  

Pensamento e 

Imaginação; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaços, Tempos, 

Quantidades, Relações e 

Transformações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades 

pedagógicas; 

Atividades Lúdicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogos e canções; 

Conversa sobre os 

Direitos e Deveres da 

criança; 

Conversa sobre o 

respeito aos animais; 

Agrupamento; 

Atividades visuais e 

práticas; 

 

Exposição dos 

trabalhos realizados 

com os alunos; 

Plantação de 

Sementes. Horta na 

Escola; 

Degustação de 

alimentos; 

Confecção de 

máscaras e 

brinquedos; 

História e 

Dramatização; 

Passeio pela área 

Externa da Escola; 

Musicalização; 

DVD Educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m da 

criança; 

Conversaçã

o; 

Observações 

durante as 

atividades 

realizadas; 

Portfólio; 

 Relatório 

de 

Desenvolvi

mento 

Individual 

do Aluno 

(RDIA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planejamento Pedagógico com a 

Comunidade Escolar/Dia Letivo 

Temático: 12/03, 08/05, 298/08 e 06/11 

de 2019.  

 

Projeto:  Inserção e Acolhimento:  

11/02 a 22/02/2019. 

 

Projeto: Carnaval com Alegria. 

25/02 a 01/03 de 2019. 

 

 

 

Projeto de Leitura. 

02 /03 a 29 /11 de 2019. 

 

Semana Distrital de Conscientização e 

Promoção da Educação Inclusiva aos 

Alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais (Lei Distrital l5. 714/2016): 

04 a 08 de março de 2019. 

 

Semana de Conscientização do Uso 

Sustentável da Água - Lei Distrital 

(5.243/2013). {18 a 22/05} de 2019. 

 

 Projeto: Agua, recurso essencial à Vida   

11/03 a 22/03/2019.    

 

Projeto: Eu e os Outros. 

01/04  a 26 de abril de 2019. 

 

 

Semana de Educação para a Vida (Lei 

Federal 11.998/2009).  

06 a 10 de maio de 2019. 

Livros; 

CDS; 

Materiais de 

sucata; 

Sons; 

Cola colorida; 

Papel chambril; 

E. V. A; 

Cola branca; 

Tintas para pintura 

de rosto; 

Pincéis; 

Cartolinas cores 

variadas; 

Jornais e revistas; 

Sementes e mudas 

de plantas 

frutíferas, legumes 

e ornamentais; 

Terra, água e adubo 

orgânico; 

Brinquedos 

pedagógicos. 
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jardinagem; 

 

Observar os elementos da natureza 

tais como: solo e ar, identificando-os 

e relacionando-os aos seres vivos; 

 

Explorar por meio de objetos 

concretos e gravuras coloridas 

elementos que fazem parte e que 

representam o meio ambiente.; 

 

Identificar os significados das cores 

dos sinais de trânsito; 

 

Conhecer os diversos tipos de 

transportes; 

 

Confeccionar brinquedos com 

materiais alternativos; 

 

Desenvolver e ampliar a capacidade 

de decifrar informações por meio de 

sinais visuais; 

 

Promover momentos de atividades 

lúdicas e festividades com as 

crianças; 

 

Trabalhar ritmos musicais; 

 

Apresentar música para oportunizar 

o letramento; 

 

Recitar  parlendas, adivinhações,  

 Canções, poemas e Trava-língua; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Projeto Alimentação na Educação 

Infantil. 

07 a 24 de maio de 2019. 

 

 

Projeto: Cantigas de Roda  01/08 a 

16/08/2019.    

 

- Projeto VII  Plenarinha “Brincando e 

Encantando “O A magia do lúdico nos 

contos e contos e cantos infantis”. Ano 

de 2019. 

 

  

-Projeto: Educação no Trânsito: 

09/09 a 25/9 de 2019. 

 

  

-Projeto Vivenciando as Festa Junina: 

27/05 a 20 de junho de 2019. 

 

-Projeto Sentindo os Sentidos: 18/06 a 

31/07 de 2019. 

 

-Projeto Festa da família: 

19/08 a 06/09 de 2019.  

 

Projeto: Universo das formas e cores: 

21/10 a 14/11/2019.   

 

-Projeto Transição: Anual.  

  

Projeto Conhecendo os Animais - a 

30/09  à 18/10 de 2019. 
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Ampliar progressivamente 

possibilidades de apreciação e 

dramatização; 

 

Apresentar a Bandeira Nacional 

como símbolo da nossa Pátria; 

 

Falar o que representam as cores da 

Bandeira Nacional; 

 

Realizar trabalhos com as crianças 

sobre as diversas culturas e raças 

existentes; 

 

Promover o interesse e a curiosidade 

da criança 

 nas situações novas na mesma 

escola ou numa escola nova; 

 

Conhecer o verdadeiro sentido do 

Natal; 

 

Apresentar o Portfólio dos trabalhos 

dos alunos aos Pais ou Responsáveis. 

- Projeto Consciência Negra: 

20 a 30 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

75 

 

UNIDADE ESCOLAR: CASA DA CRIANÇA PÃO DE SANTO ANTÔNIO 

Área(s) de conhecimento: Campos de Experiências - O Eu, o Outro e o Nós, Corpo, Gestos e Movimentos, Traços, Sons, Cores e Formas, Escuta, 

Fala, Pensamento e Imaginação, Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações.  

Turma: Maternal II 

UNIDADE DIDÁTICA: Diversidade Cultural, Conhecimento Artístico. 

PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Eixos transversais: Educação para a diversidade; educação para a sustentabilidade e cidadania e educação em e para os direitos humanos. 

Eixos integradores: Educar, cuidar, brincar e interagir. 

Objetivos de 

Aprendizagem 
Campos de 

Experiências 

Atividades a serem 

desenvolvidas4 

Estratégias de 

Avaliação para a 

aprendizagem 

 

Cronograma de trabalho 
Recursos 

didáticos 
Permanentes Diversificadas 

Trabalhar a Acolhimento e 

Inserção das crianças no 

ambiente escolar; 

 

Reconhecer a Importância da 

Escuta Sensível às Crianças; 

 

Realizar leitura por meio de 

gravuras.; 

 

 

O Eu, o Outro e o Nós; 

 

 

 

Corpo, Gestos e 

Movimentos; 

 

 

 

Higienização e 

café da manhã; 

Roda da 

Conversa; 

Chamadinha; 

Quantos somos;  

Janelinha do 

tempo; 

Hora do conto; 

Parque; 

Filme educativo; 

História e 

dramatização; 

Passeio pela área 

externa da escola; 

Grafismo; 

Confecção de 

personagem com 

materiais 

recicláveis; 

Conversação; 

Registros; Observação 

nas atividades 

realizadas; 

Acompanhamento do 

desenvolvimento 

Integral do aluno; 

Portfólio; 

Relatório de 

Desenvolvimento 

Apresentação da equipe de profissionais: 

04/02  de 2019. 

 

Semana Pedagógica: 04 a  08/02/2019.  

 

Dia de Formação da Educação Infantil  

(Dia não letivo) {17/04; 26/06; e 23/10}.  

 

Planejamento Pedagógico com a 

Comunidade Escolar/Dia Letivo 

TV e DVDS; 

Livros; 

Sons; 

Raspas de lápis; 

Tinta guache; 

Cola colorida; 

Papel crepom; 

Embalagens diversas; 

Papel chambril e 

criativo; 

                                                 
2  A adequação curricular e a CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade) é complementar à CID 10 (Classificação Internacional de Doenças) e está prevista 
dentro do currículo escolar, contribuindo para superar o enfoque negativo da deficiência. A adequação curricular e a CIF, numa perspectiva inclusiva, devem ser 
consideradas na elaboração das estratégias de ensino-aprendizagem e de avaliação para aprendizagem para contemplar os estudantes com Deficiência, TGD e Altas 
Habilidades. 
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Apreciar obras Literárias e 

outras leituras por meio de 

histórias; 

 

Representar por meio de 

objetos e pessoas noções de 

espaço e tempo; 

 

Trabalhar a importância da 

Família na vida das pessoas; 

 

Identificar a evolução dos 

meios de transportes, alguns 

sinais de trânsito, bem como 

os cuidados com estes e com 

o trânsito; 

 

Valorizar os recursos da 

Cultura Digital; 

 

Trabalhar a importância da 

Diversidade Cultural – 

Folclore; 

 

Falar da importância do Dia 

Distrital da Educação Infantil; 

 

Promover atividades lúdicas e 

festivas para as crianças; 

 

Falar da importância da nossa 

Pátria. 

Mostrar o que representam as 

cores da Bandeira; 

 

Cuidar do jardim da escola. 

Traços, Sons, Cores e 

Formas; 

 

 

Escuta, Fala.  

Pensamento e 

Imaginação; 

 

 

 

 

 

 

 

Espaços, Tempos, 

Quantidades, Relações 

e Transformações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogos e 

Brincadeiras; 

DVD Educativo; 

Alimentação; 

Higienização; 

Historinha com 

Fantoches; 

 

Atividades 

pedagógicas; 

Atividades 

Lúdicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorte e 

colagem; 

Músicas; 

Percepção tátil; 

Fantoche;  

Atividades 

individuais e 

coletivas; 

Jogos e 

brincadeiras 

diversas; 

Danças 

folclóricas; 

Teatro; 

Montagem de 

murais abordando 

datas e temas; 

Exposição de 

todos os trabalhos 

realizados 

durante o 

Semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual do Aluno 

(RDIA). 

Temático: 12/03, 08/05, 298/08 e 06/11 de 

2019.  

 

Projeto: Inserção e Acolhimento:  

11/02 a 22/02/2019. 

 

Projeto: Carnaval com Alegria. 

25/02 a 01/03 de 2019. 

 

Projeto de Leitura. 

02 /03 a 29 /11 de 2019. 

 

Semana Distrital de Conscientização e 

Promoção da Educação Inclusiva aos 

Alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais (Lei Distrital l5. 714/2016): 

04 a 08 de março de 2019. 

 

Semana de Conscientização do Uso 

Sustentável da Água - Lei Distrital 

(5.243/2013). {18 a 22/05} de 2019. 

 

 Projeto: Agua, recurso essencial à Vida   

11/03 a 22/03/2019.    

 

Projeto: Eu e os Outros. 

01/04  a 26 de abril de 2019. 

 

Semana de Educação para a Vida (Lei 

Federal 11.998/2009).  

06 a 10 de maio de 2019. 

 

-Projeto Alimentação na Educação 

Infantil. 

07 a 24 de maio de 2019. 

 

E. V. A; 

Giz de cera; 

Cola branca; 

Areia colorida; 

Barbante; 

 

Canetas hidrocor; 

Balões; 

Tintas para pintura de 

rosto; 

Pincéis; 

Cartolinas cores 

variadas; 

Jornais e revistas; 

Sementes e mudas de 

plantas frutíferas e 

ornamentais; 

Terra, água e adubo 

orgânico; 

Brinquedos 

pedagógicos. 
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Plantar sementes e mudas de 

jardinagem; 

 

Identificar os significados das 

cores dos sinais de trânsito; 

 

Promover momentos de 

atividades lúdicas e 

festividades com as crianças; 

Trabalhar ritmos musicais; 

 

Apresentar música para 

oportunizar o letramento; 

 

Recitar poesias, parlendas, 

adivinhações,  

 Canções, poemas e Trava-

língua; 

 

Ampliar progressivamente 

possibilidades de apreciação e 

dramatização; 

 

Construir gradativamente 

atitudes de manutenção, 

preservação e cuidados com 

seus pertences e os da escola; 

 

Explorar o ambiente para que 

as crianças possam se 

relacionar com pessoas, 

estabelecer contato com 

pequenos animais, plantas e 

com objetos diversos, 

manifestando curiosidade e 

interesse; 

Projeto: Cantigas de Roda  01/08 a 

16/08/2019.    

 

- Projeto VII  Plenarinha “Brincando e 

Encantando “O A magia do lúdico nos 

contos e contos e cantos infantis”. Ano de 

2019. 

  

-Projeto: Educação no Trânsito: 

09/09 a 25/9 de 2019. 

 

 -Projeto Vivenciando as Festa Junina: 

27/05 a 20 de junho de 2019. 

 

-Projeto Sentindo os Sentidos: 18/06 a 

31/07 de 2019. 

 

-Projeto Festa da família: 

19/08 a 06/09 de 2019.  

 

Projeto: Universo das formas e cores: 

21/10 a 14/11/2019.   

 

-Projeto Transição: Anual.  

  

Projeto Conhecendo os Animais - a 30/09  

à 18/10 de 2019. 

 

- Projeto Consciência Negra: 

20 a 30 de novembro de 2019. 
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Apresentar a Bandeira 

Nacional como símbolo da 

nossa Pátria; 

 

Falar o que representam as 

cores da Bandeira Nacional; 

 

Realizar trabalhos com as 

crianças sobre as diversas 

culturas e raças existentes; 

 

Promover o interesse e a 

curiosidade da criança nas 

situações novas na mesma 

escola ou numa escola nova; 

 

Conhecer o verdadeiro 

sentido do Natal; 

 

Transmitir através de Temas, 

bons valores; 

 

Apresentar o Portfólio dos 

trabalhos dos alunos aos Pais 

o Responsáveis. 
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16. ANEXOS  

Primeira reunião com os pais, e avaliação institucional !!!    

         

Formação com as professoras e monitoras !!!!! 
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16. APÊNDICES  

Casa da Criança Pão de Santo Antônio    

Avalição Institucional  

Considere em seus diversos aspectos, a prestação de serviço educacional oferecido pela 

Casa da Criança Pão de Santo Antônio, em 2018 e escreva:     

 

1- Pontos satisfatorios 

 

 

 

 

2- Pontos a desejar 

 

 

 

 

 

3- Sugestãoes em vista de possiveis melhorias.   

 

 

 

 

 

 

Sua participação è sempre valiosa e bem vinda! Desde já, agradecemos.  

A Diretoria  

 


