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1. APRESENTAÇÃO  
         

        A Proposta Pedagógica (PP) é o instrumento que orienta o trabalho escolar e a 

coordenação pedagógica, que constitui o espaço-tempo de reflexão sobre a escola que temos 

e a escola que queremos. Sua função é garantir o bem-estar e o desenvolvimento integral da 

criança em seus aspectos físicos, psicológicos e intelectuais, tendo um compromisso 

interdisciplinar por parte dos profissionais envolvidos, e deverá estar em constante reflexão e 

em permanente reconstrução. 

        A Proposta foi construída coletivamente por meio de reuniões e encontros pedagógicos, 

com a ampla participação da Equipe Pedagógica da escola (diretoras, coordenadora 

pedagógica, professoras, monitoras e demais funcionários). Os pais dos alunos participaram 

preenchendo a um questionário de satisfação e conhecendo a Proposta Pedagógica, no dia 

do Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar/Dia Letivo Temático com a temática 

“Proposta Pedagógica”, realizado no dia 19 de março de 2019. Destacamos que o Dia Letivo 

Temático está de acordo com o Calendário Escolar e com as orientações da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal.  

  

 

Principais elogios e destaques feitos pelos pais/ responsáveis:  

➢ Gosto muito dessa escola e já tive outros filhos que estudaram aqui.  

➢ Gosto da metodologia aplicada e da rotina escolar. Tudo bem organizado! 

➢ Estamos satisfeitos com o empenho e dedicação dos profissionais.  

59

58

1

164

QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO APLICADO AOS PAIS
19.03.2019

Pais participativos Pais satisfeitos com o atendimento escolar

Pais insatisfeitos com o atendimento escolar Total de alunos atendidos
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➢ As crianças mostram-se alegres com o ambiente escolar. 

➢ Nós pais, trabalhamos tranquilos pois sabemos que os nossos filhos estão bem 

cuidados e são tratados com carinho.  

➢ As crianças são bem cuidadas, bem alimentadas e desenvolvem-se bem.  

➢ As crianças são bem comunicativas e contam as novidades quando chegam em casa. 

O que elas aprendem com as professoras são transferidos aos pais.  

➢ Estou satisfeita com o acolhimento que as crianças recebem ao chegarem a escola.  

➢ Estamos satisfeitos com os projetos de alimentação saudável. 

➢ Estamos satisfeitos com todos os projetos pedagógicos desenvolvidos com as crianças.  

➢ As monitoras são bem cuidadosas, pois chegam em casa bem arrumados.   

➢ Gostamos muito das atividades extraclasses que são oferecidos aos nossos filhos, bem 

como: capoeira, aula de música e informática.  

➢ Reconhecemos a importância dos voluntários que ajudam a creche/escola.  

 

          Quanto as crianças, estas participam de forma ativa durante a escuta sensível realizada 

diariamente pelas professoras, manifestando desejos relativos ao que querem na sua escola 

e na comunidade.  Um momento de grande escuta às crianças se realiza durante o ano, no 

momento em que sua fala se destaca nas atividades propostas na “Plenarinha”.  

         A Plenarinha é a culminância de um processo pedagógico na qual todas as crianças 

exercem o direito de participar ativamente das reflexões em torno de seus direitos e 

necessidades, considerando a sua percepção sobre as situações que vivenciam na escola, 

na comunidade e na cidade. 

          Na Proposta Pedagógica, o que não está dando certo pode ser corrigido e o que tem 

apresentado bons resultados merece ser objeto de troca de experiência entre os envolvidos 

na escola. O importante é que tudo deve ser sempre compartilhado, e assim a PP torna-se de 

fato um documento que identifica a nossa escola, como uma escola democrática, solidária, 

que respeita e valoriza as diferenças e as especificidades no aprender de cada aluno, que 

estimula a presença e a participação dos pais e da comunidade na sua reconstrução.  

 A Proposta Pedagógica nos possibilita a reflexão sobre as mudanças de concepções, a 

assumir papéis dentro dos novos princípios da educação, a ter postura ética cidadã. Estamos 
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certos de que este caminho será significativo para a formação de uma nova mentalidade da 

gestão e ação desta instituição de educação infantil. 

 

Trabalho realizado com as crianças sobre a inclusão na escola e respeito à diversidade: 
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Planejamento da Comunidade Escolar/ Dia Letivo Temático- 19/03/2019: Conhecendo e 
participando da formulação da Proposta Pedagógica. 
 

 

 
 



 Casa do Pequeno Polegar – Proposta Pedagógica 
 

 7 

2. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO  
 
           D.Ruth Passarinho, em 1967, visitou o Núcleo Bandeirante e ficou estupefata com a 

quantidade de famílias portadoras de tuberculose vivendo sob o mesmo teto e transmitindo a 

doença uns aos outros. Assim, teve a ideia de retirar, a tempo, as crianças que ainda estavam 

saudáveis e levá-las para uma “casa” onde aguardariam a cura de seus pais. Mas nem todos 

retornavam para buscar seus filhos e, após a morte dos pais, as crianças eram encaminhadas 

para lares adotivos até mesmo no exterior. Com o advento da AIDS, a tuberculose tornou a 

aparecer e, por isso, a expressão os “filhos sadios de pais tuberculosos” permaneceu por 

muito tempo no estatuto da entidade. A Casa do Pequeno Polegar é uma entidade sem fins 

lucrativos, fundada oficialmente aos quinze dias do mês de setembro de mil novecentos e 

sessenta e sete pela D. Ruth Passarinho, falecida em 1987. 

          Ruth Passarinho era casada com o Ex Ministro da Educação Jarbas Passarinho, tiveram 

5 filhos e sempre contou com o apoio do seu esposo para presidir a Obra. Após a sua morte, 

a amiga Zelly Ornelas assumiu a presidência e posteriormente as filhas passaram a fazer 

parte da diretoria voluntária. Jarbas Passarinho, Presidente de Honra do Conselho Consultivo 

da Casa do Pequeno Polegar, faleceu em 5 de junho de 2016, aos 96 anos, em Brasília, em 

decorrência de problemas de saúde devido à idade avançada.  

            A Casa do Pequeno Polegar foi criada há 51 anos, sendo que há 38 anos exerceu 

suas atividades nesta capital em convênio com a Fundação do Serviço Social (atual SEDEST 

– Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda).  

           Nossos usuários são provenientes, em sua grande maioria, do Paranoá e São 

Sebastião e tem renda familiar de até 1(um) salário mínimo “per capita”.  

          Nossa Diretoria orgulha-se de poder oferecer aos “Polegares” saúde, educação, lazer, 

alimentação, recreação, enfim um atendimento mais completo possível, realizado com muito 

carinho, pois nossa missão é, para nós, uma “herança de amor”. 

         Atualmente, em parceria com a SEEDF (Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal) atendemos 164 (cento e sessenta e quatro) crianças, na faixa etária de 1 (um) a 5 

(cinco) anos, em atendimento à Educação Infantil- primeira etapa da Educação Básica- 

promovendo o desenvolvimento em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos, 

linguísticos e sociais.  
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           Destacamos que em dezembro de 2016, o ex Governador do Distrito Federal, Rodrigo 

Rollemberg, assinou o Marco Regulatório do Terceiro Setor que beneficia as creches, tendo 

como objetivo criar normas e facilitar a implementação de parcerias entre o Governo e 

organizações da sociedade civil- creches, centros de convivências e unidades de acolhimento.  

          O decreto regulamenta a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe 

sobre o regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública e as 

organizações da sociedade civil em todo o país.  O Chamado Novo Marco Regulatório do 

Terceiro Setor, trouxe uma série de mudanças para a formalização de parcerias entre as 

organizações da sociedade civil e a Administração Pública. Assim, uma análise mais criteriosa 

da norma pode proporcionar um melhor entendimento de como se dará legal, formal e 

operacionalmente, tal relação contratual, que já sofreu algumas alterações em dezembro de 

2015 por meio da Lei 13.204/2015. Também deve ser considerada a Portaria MJ nº 362/2016, 

que considerou as alterações trazidas pela Lei nº 13.019/2014, conhecida como Marco 

Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), entre as quais a revogação da 

Lei nº 91, de 1935, que tratava do título de Utilidade Pública Federal (UPF). Com a mudança, 

o título de UPF deixa de existir.  

 

Inauguração da Casa do Pequeno Polegar - 1967 
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D. Ruth Passarinho e Jarbas Passarinho                                                                                                                
                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   D. Ruth Passarinho, mulher do ex-senador Jarbas Passarinho, advogada, presidente da Casa 

do Pequeno Polegar, uma das mais antigas entidades beneficentes do Distrito Federal. Ruth 

faleceu no dia 5 de agosto de 1987 aos 62 anos, em Brasília. Jarbas Passarinho faleceu em 

junho de 2016 aos 96 anos.              
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1. GALERIA DE EX - PRESIDENTE DA CASA DO PEQUENO POLEGAR 

                                                                                                           

                                                        

                                                      

 

 

 

 

 

             Ruth Passarinho                            Zely Ornelas                          Júlia Passarinho            

 

  

                                                              

                

 

 

 

 

 

         Maria Helena Brayer                Angélica Passarinho              

                                                                                                                     

2. ATUAL PRESIDENTE DA CASA DO PEQUENO POLEGAR 

  

  

 

 

 

        

 

 

                Marina Abdo 
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Organização do atendimento e das turmas 
 
         Atualmente, a Casa do Pequeno Polegar oferece a Educação Infantil integral de 1 a 5 

anos de idade, organizada por faixa etária, em regime anual, totalizando um mínimo de 200 

(duzentos) dias letivos de efetivo trabalho escolar. 

        A Educação Infantil se organiza da seguinte forma: 
 
          Creche: 

• Berçário I – De 04 (quatro) meses completos ou a completar até 31/03/2019 a 

11(onze) meses completos ou a completar até 31/03/2019 

• Berçário II – De 12 (doze) meses completos ou a completar até 01/03/2019 a 23 

(vinte e três) meses completos ou a completar até 31/03/2019 

• Maternal I - 2 (dois) anos completos ou a completar até 31/03/2019 

• Maternal II - 3 (três) anos completos ou a completar até 31/03/2019 

 
          Pré-escola:  

• 1º Período – 4 (quatro) anos completos ou a completar até 31/03/2019 

• 2º Período – 5 (cinco) anos completos ou a completar até 31/03/2019 

 
 
Organização geral de alunos e turmas por modalidade: 
 

MODALIDADE TURMAS ALUNOS 

BERÇÁRIO I X X 

BERÇÁRIO II 01 21 

MATERNAL I 01 22 

MATERNAL II  02 46 

1º PERÍODO 01 25 

2º PERÍODO 02 50 

TOTAL 07 164 
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Caracterização física:  
 
                 

Espaço Físico Quantidade 

Direção/Secretaria 01 

Sala de professor 01 

Sala de reunião (Espaço Ruth Passarinho) 01 

Berçários/dormitórios 12 

Brinquedoteca  01 

Sala de aula 08 

Sala de música/ brinquedoteca 01 

Sala de coordenação pedagógica 01 

Sala de atendimento psicológico 01 

Sala de informática 01 

Sala de TV/ escalada 01 

Sala de costura/Ateliê 01 

Bazar 01 

Almoxarifado 01 

Lactário 01 

Cozinha 01 

Refeitório 01 

Lavanderia 01 

Consultório odontológico 01 

Campinho de futebol/ Área Verde  01 

Despensa 01 

Depósito  01 

Parques 05 

Horta 01 

Banheiros 08 

TOTAL 54 
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DADOS CADASTRAIS:  
  
Entidade: CASA DO PEQUENO POLEGAR 

CNPJ: 00094714/0001-06 

Endereço: SHIS - QI 05 - Chácara 96- Lago Sul 

Telefone: 3248 1217                   E-mail: casappolegar@gmail.com 

DRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Data de Criação da Instituição: 1967 

Fundadora: Ruth Passarinho 

Horário de funcionamento: 7h30min às 17h30min 

Portaria de credenciamento SEEDF: Nº 231 de 19/07/2006  

Dirigente: Marina Moura de Oliveira Abdo  

Vice-presidente: Júlia Maria Passarinho Chaves 

Diretora Escolar: Terezinha Pereira da Costa 

Coordenadora Pedagógica: Adilza Helena Nunes da Silva 

Secretária: Vanda Helena dos Santos 

Etapas ofertadas: Educação Infantil- creche/pré-escola de 1 a 5 anos 

 

     A Escola Casa do Pequeno Polegar tem a seguinte estrutura administrativa:  

• Direção: constituída pela Diretora Escolar 

• Secretaria: constituída pela Secretária  

• Serviço Técnico-Pedagógico: sob a responsabilidade da Coordenadora Pedagógica 

• Serviço Técnico-Administrativo e de apoio: constituído pelo serviço de Contabilidade e 
Zeladoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:casappolegar@gmail.com
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 Recursos humanos envolvidos:  
 

Profissionais da escola Nome Escolaridade Quantidade 

Diretora Terezinha Pereira Superior Pedagogia 01 

Coordenadora Pedagógica Adilza Helena Superior Pedagogia 01 

Secretária Vanda Helena Superior Pedagogia 01 

Nutricionista Maria Cristina Superior Nutrição 01 

Professoras Cleonice Souza 
Kenia Rodrigues 
Maria Salomé 
Nalva Aguiar 
Sebastiana 
Valdiléa Lopes 
Vaneide Marques 
 

Superior Pedagogia 
Superior Pedagogia 
Superior Pedagogia 
Superior Pedagogia 
Superior Pedagogia 
Superior Pedagogia 
Superior Pedagogia 

07 

Professor de música (pago pela diretoria 
voluntária)  

Cleiton Aguiar 2º grau 01 

Professor de capoeira (pago pela 
diretoria voluntária) 

Gabriel Cristian 2º grau 01 

Monitoras Ana Carolina 
Ana Raquel 
Antonia Vieira 
Célia Maria 
Ceres do Carmo 
Domingas Alves 
Ediana Campos 
Ivonete Tenório 
Jaqueline da Silva 
Kássia Santos 
Margarida Ferreira 
Neiva Rocha 
Raimunda Arineide 
Simone dos Santos 
Vanessa Batista 
Wanquely Santos 

Ensino Médio  
Ensino Médio  
Ensino Médio  
Ensino Médio  
Ensino Médio  
Ensino Médio  

Superior Pedagogia 
Ensino Médio  
Ensino Médio  
Ensino Médio  

Superior Pedagogia 
Superior Pedagogia 

Ensino Médio  
Ensino Médio  

Superior Pedagogia 
Ensino Médio 

16 

Cozinheira Juana Pereira 
Lucidalva Soares 

Ensino Fundamental 
Ensino Médio  

 

02 

Auxiliar de cozinha Francisca Ferreira 
Jéssica Alves 

Ensino Fundamental 
Ensino Fundamental 

02 

Auxiliar de serviços gerais Edileide Rodrigues 
Vicente Antonio 
Vera Lúcia 

Ensino Fundamental  
Ensino Fundamental  

Ensino Médio  
 

03 

Vigia Raifle Alexandro Ensino Médio  
 

01 

Porteiro  Maria de Lourdes  Ensino Fundamental 01 

Motorista Tonio César Ensino Médio 01 

Costureira (paga pela diretoria 
voluntária) 

Maria Aparecida Ensino Médio  
 

01 

Professora de Aerografia (pago pela 
diretoria voluntária) 

Elisângela Ensino Médio  
 

01 

Total - - 41 
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   Parceiros voluntários  Nome Quantidade 

Dentista  Blenda Cadima 01 

Presidente Marina Abdo 01 

Vice-Presidente Júlia Passarinho 01 

Diretor Financeiro  Cheila Bezerra 01 

Vice Diretor Financeiro José Mares Guia  01 

Diretor Administrativo Olivaldo Rezende 01 

Vice Diretor Administrativo Ana Maria Santos 01 

Diretor de Assistência a Criança Ruth Passarinho 01 

Vice Diretor de Assistência a Criança Patricia Queiroz 01 

Diretor de Promoções Mauro Jorge 01 

Vice Diretor de Promoções Lúcia Eugênia 01 

Costureiras/ Artesanato Altina, Fláucia, Isabel, 
Janice, Liege, Márcia, 
Maria Aparecida, 
Maria do Carmo, 
Marina e Mariô.  

11 

Atividades pedagógicas  *Colégio Indi Bibia 
*Colégio Maria 
Imaculada 

02 

Total - 24 

 
 
            Além dos voluntários citados acima, contamos ainda com o apoio dos seguintes 

parceiros:  

➢ Colégio INDI, situado no Lago Norte: desenvolvimento de atividades pedagógicas com 

os polegares; doações de roupas, brinquedos e alimentos.  

➢ Colégio Maria Imaculada, situado no Lago Sul: desenvolvimento de atividades 

pedagógicas com os polegares na semana da Páscoa; doações de roupas, brinquedos 

e alimentos. 

➢ Corpo de Bombeiros do Lago Sul: palestras e atendimentos de primeiros socorros.  

➢ CEASA: doação de alimentos. 

➢ Empresa Abdo Ellery e Associados: doação de recursos financeiros. 

➢ Secretaria de Estado da Defesa Civil do Distrito Federal/ Projeto NUDEC Jovem:  teatro 

de fantoches, de modo lúdico, multiplicando os conceitos de prevenção, preparação, 

mitigação, resposta e reconstrução que são os objetivos da Defesa Civil. 

➢ Faculdade FACIPLAC: encaminha os estagiários do curso de nutrição, os quais 

desenvolvem com as crianças os projetos de educação alimentar.  
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 
 
           A Escola Casa do Pequeno Polegar, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais 

de solidariedade humana tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania, além de proporcionar à criança o bem estar necessário 

ao seu desenvolvimento físico, emocional, afetivo, cognitivo, linguístico e social, ampliando 

suas experiências e estimulando o seu interesse, despertando suas competências básicas 

respaldadas no processo do desenvolvimento do ser humano, da natureza e da sociedade. 

          É importante destacar que, a Casa do Pequeno Polegar situa-se numa área nobre e 

privilegiada do DF, o Lago Sul. Entretanto, tem como objetivo atender às crianças de famílias 

trabalhadoras desta região, mas que residem nas regiões circunvizinhas (Itapuã, Paranoá e 

São Sebastião). Apesar de não se situar nas regiões administrativas aonde residem seus 

usuários, a Casa do Pequeno Polegar sempre esteve articulada com os diversos órgãos e 

parceiros destas regiões tais como: Conselhos Tutelares, Centros de Saúde, Corpo de 

Bombeiro Militar, Fóruns, HRPa (Hospital Regional do Paranoá), etc. 

         No que se refere à comunidade escolar, apresenta uma certa carência econômica e 

demonstra vivenciar vários problemas sociais o que acaba interferindo no desenvolvimento 

social, emocional, econômico e cultural das crianças. Muitas famílias trabalham também aos 

finais de semana e passam pouco tempo com seus filhos. Diante desta realidade, a maioria 

dos pais não tem a oportunidade em proporcionar momentos de cultura e lazer aos seus filhos. 

Com isso, a Equipe Pedagógica da escola busca sempre oferecer esses momentos ás 

crianças através de passeios em: clubes, teatros, cinemas, exposições, parques da 

comunidade, Jardim Zoológico, Jardim Botânico, Pontos Turísticos de Brasília e outros. 

     Ressaltamos ainda, que a Casa do Pequeno Polegar sempre teve uma baixíssima 

rotatividade de usuários, o que comprova a satisfação destes com o trabalho que é 

oferecido. Além de que, as regiões administrativas de onde estes usuários são 

provenientes não possuem serviços públicos ou Entidades que possam atender a 

demanda reprimida.  

 Nossa Diretoria orgulha-se de poder oferecer aos “Polegares” saúde, educação, 

alimentação, recreação, enfim um atendimento o mais completo possível, realizado com muito 

carinho, pois nossa missão é, para nós, uma “herança de amor”. 
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         Assim sendo, reafirmamos que a parceria com a SEEDF é fundamental para que a Casa 

do Pequeno Polegar possa continuar oferecendo tal atendimento. 

 

Gráfico comparativo de transporte das crianças: 

 

 

Realidade da nossa clientela: 

Questionário aplicado aos pais em maio de 2019.  
 
Senhores Pais e ou/responsáveis: solicitamos o preenchimento deste questionário sócio 
econômico para respondermos dados do censo escolar e Proposta Pedagógica. Queiram por 
favor, preencher e nos devolver. 

1) Quantas pessoas moram em sua residência? 

Quantas crianças? _____________     Quantos adultos? ______________ 
 

 
 

berçário

maternal I

maternal II

jardim I

jardim II

Total
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2)  A casa onde você mora é? 

(  ) própria         (  ) alugada       (  ) cedida 
 

 
 

3) Sua casa está localizada em? 
(  ) zona rural          (  ) zona urbana 

 
 

4) Qual o seu nível de escolaridade? 
(  ) da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental 
(  ) da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental 
(  ) Ensino Médio (antigo 2º grau) 
(  ) Superior  

 
 

Casa

Própria Alugada Cedida

Localização

Zona rural Zona urbana

Escolaridade

1° á 4° série do Ensino Fundamental 5° á 8° série do Ensino Fundamental

Ensino Médio Superior
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5) Somando sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é 

aproximadamente, a renda familiar mensal? 

(  ) nenhuma renda 
(  ) até 1 salário mínimo R$ 954,00 
(  ) de 1 a 3 salários mínimos 
(  ) de 3 a 3 salários mínimos 
(  ) de 3 a 6 salários mínimos 

 
6) Qual a sua renda mensal? 

(  ) nenhuma renda 
(  ) até 1 salário mínimo R$ 954,00 
(  ) de 1 a 3 salários mínimos 
(  ) de 3 a 6 salários mínimos 
 (  ) mais de 6 salários  

 
 

 

 

 

 

 

Renda Familiar Mensal

Nenhuma renda Até 1 salário mínimo 1 a 3 salários mínimos

3 a 3 salários mínimos 3 a 6 salários mínimos

Renda Mensal

Nenhuma renda Até 1 salário mínimo 1 a 3 salários mínimos

3 a 3 salários mínimos Mais de 6 salários
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Critérios de acesso ao usuário 
 
            A Casa do Pequeno Polegar oferece: 

- Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e atendimento 

educacional gratuito a todos os seus alunos, vedada à cobrança de qualquer tipo de taxa de 

matrícula, custeio de material didático, material escolar, uniforme ou vendas de rifas, bingos 

e/ou pagamentos de taxas de qualquer natureza.  

- Igualdade de condições para acesso e permanência a todos os seus alunos conforme 

critérios objetivos e transparentes, condizentes com os adotados pela rede pública, inclusive 

a proximidade da escola, sem prejuízo de outros critérios considerados pertinentes.      

- Atendimento às crianças sem distinção. Assim a Instituição preza pelo cuidado com as 

crianças que apresentam necessidades específicas, carecendo de interações, acolhida e 

escuta sensível, atenta e com intencionalidade educativa.  

- A nossa perspectiva de educação inclusiva está de acordo com o Currículo em 

Movimento da Educação Infantil englobando o acolhimento e respeito à diversidade humana 

em todos os seus aspectos: étnicos-raciais, gêneros, classe social, idade, credo, bem como 

o respeito às peculiaridades das diversas populações. Assim, conhecemos, respeitamos e 

acolhemos a diversidade, entendemos que, de fato, todas as pessoas são diferentes. 

          A inscrição, a classificação e a seleção no cadastro de solicitação de vagas e o 

encaminhamento das crianças a serem matriculadas em instituições parceiras são 

procedimentos de responsabilidade da UNIPLAT (Unidade Regional de Planejamento 

Educacional e de Tecnologia na Educação) da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal. 

         A Casa do Pequeno Polegar compromete-se a atender, exclusivamente, às crianças 

encaminhadas pela Secretaria de Estado de Educação /Subsecretaria de Planejamento, 

Acompanhamento e Avaliação/Unidade Regional de Planejamento Educacional, de acordo 

com a meta pactuada, observando a enturmação aprovada no Plano de Trabalho.  

         As faltas injustificadas das crianças, independentemente do número, devem ser objeto 

de contato da direção pedagógica da unidade educacional com as famílias e/ou 

responsáveis. Depois de esgotados os esforços para a reinserção da criança infrequente 

nas atividades educacionais, fica autorizada a matrícula de outra criança na vacância. O 
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quantitativo de faltas que ocasionará o desligamento está previsto na Estratégia de Matrícula 

em vigor. 

           A cada ano, procuramos atender da melhor maneira nossos alunos e suas famílias, 

porém, na medida do possível, gostaríamos de melhorar o nosso atendimento nos seguintes 

aspectos:  

• Na ampliação do espaço físico para as apresentações das crianças e para o 

acolhimento das famílias nas reuniões de pais.  

• Pintura do piso, das pilastras, dos armários e da escola em geral com cores alegres.  

• Parquinhos mais equipados com brinquedos novos e pisos de emborrachados.   

    

4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 
 

A Casa do Pequeno Polegar tem como missão oferecer Educação Infantil- primeira 

etapa da Educação Básica, para 164 (cento e sessenta e quatro) crianças na faixa etária de 

0 a 5 (zero a cinco) anos de idade, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, 

atuando de forma solidária e efetivamente para o desenvolvimento integral da pessoa humana 

e, por sua vez, da sociedade, por meio da geração e comunhão do saber, comprometida com 

a qualidade e os valores éticos, na busca da verdade, oferecendo um ensino de qualidade 

para que tenham uma participação crítica, interativa e afetiva dentro da nossa sociedade. 

Assim, temos como referencial do trabalho pedagógico o Currículo em Movimento do Distrito 

Federal/Educação Infantil da SEEDF (2018). O Currículo intenta responder o que 

compreendemos e quais são nossas concepções de criança e de infância, do brincar e 

interagir, do cuidar e educar, dos adultos, dos materiais, ambientes e tempos.  

Como complemento extraclasse das atividades pedagógicas, a diretoria voluntária da 

Casa do Pequeno Polegar oferece às nossas crianças aulas de capoeira e de música.  

 
 Finalidade da Entidade (conforme estatuto) 

Artigo 2º: A Casa do Pequeno Polegar tem por finalidade o atendimento gratuito e 
permanente a crianças carentes de ambos os sexos, na faixa etária de 1 a 5 (cinco) anos de 
idade.  

Parágrafo único: As crianças serão atendidas de forma planejada, sistemática e diária 
proporcionando-lhes assistência odontológica (voluntário), alimentar, educacional, psicológica 
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e assistência à família, não se restringindo apenas à distribuição de bens, benefícios e 
encaminhamentos.  
 
 

5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS  
            
        A Escola Fundamenta sua prática pedagógica nos princípios: 
 

•  Respeito à dignidade e aos direitos das crianças, considerando-as nas suas diferenças 

individuais, sociais, econômicas, culturais, éticas, religiosas; 

• O direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, pensamento, 

interação e comunicação infantil; 

• O acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis ampliando o 

desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à interação social 

ao pensamento, à ética e à estética; 

• A socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas diversas 

práticas sociais, sem discriminação alguma; 

• O atendimento aos cuidados associados à sobrevivência e ao desenvolvimento de sua 

identidade; 

• Autonomia, responsabilidade, solidariedade e do respeito ao ser humano, que 

contribuirão para a formação de um ser humano capaz de mudar a situação em que se 

encontra e transformar a sua realidade para melhor; 

• Políticas de Direitos e Deveres de Cidadania, garantindo em sua integridade o 

cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, assegurados por lei a toda criança 

brasileira, respeitando o direito de toda criança de ser bem tratada e assistida em suas 

necessidades. Além de desenvolver o senso crítico na busca de justiça, de igualdade e da 

equidade; 

• Princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade e da diversidade de manifestações 

artísticas e culturais, capacitando os alunos para viverem de forma harmônica respeitando as 

diferenças de culturas e valorizando-as igualmente, e estimulando a capacidade de novas 

descobertas e criações. 

        Baseados nestes princípios a Escola, cria sua proposta dentro de uma relação 

indissociável entre conhecimento, linguagem e sentimentos, que estabelece o diálogo através 
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de múltiplas linguagens verbais e não verbais, como forma efetiva de educar, ensinar e 

aprender, considerando sempre a experiência de vida e os valores de cada um. 

Buscamos sempre parcerias com toda a comunidade escolar e outros que possam 

contribuir a fim de garantir às nossas crianças a criação de condições favoráveis à formação 

de indivíduos plenamente desenvolvidos e preparados para o exercício da cidadania e 

interessados no processo do desenvolvimento do ser humano, da natureza e da sociedade. 

 Para obtermos sucesso, especialmente no que se refere ao prosseguimento da vida 

escolar das crianças, trabalhamos dentro da proposta de ensino e aprendizagem do Currículo 

em Movimento do Distrito Federal/Educação Infantil da SEEDF, dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional lei 

nº 9394/96. De acordo com essa mesma lei, incluímos e interagimos a criança com 

necessidades educacionais especiais na Educação Infantil, possibilitando-a a desenvolver 

suas competências, ultrapassar os limites de sua situação, propiciando-lhes suportes 

especiais que estejam ao nosso alcance para que vençam suas limitações.  

 

6. MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 
 
Missão:   

            A Casa do Pequeno Polegar acredita que apostar na primeira infância é essencial para 

formar adultos preparados para lidar com os desafios do cotidiano. Temos o compromisso de 

atender, proteger e escolarizar crianças em situação de vulnerabilidade e risco social, 

residentes das áreas administrativas do Itapuã, Paranoá e São Sebastião do Distrito Federal.   

        
 Objetivo Geral:  

Oferecer atendimento educacional a 164 crianças, entre 1 a 5 (um a cinco) anos de 

idade, no período integral, de 07h30min às 17h30min, atuando de forma solidária e 

efetivamente para o desenvolvimento integral da pessoa humana e oferecendo um ensino de 

qualidade para que tenham uma participação crítica, interativa e afetiva dentro da nossa 

sociedade, ressaltando, que todas as nossas crianças são encaminhadas pela Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal, por meio de parceria compactuada. 

 
Objetivos específicos:  
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          A Casa do Pequeno Polegar tem como objetivos institucionais: 

• Ofertar a Educação Infantil, direito humano e social de todas as crianças de 1 a 5 anos, 

sem distinção decorrente de origem geográfica, caracteres do fenótipo (cor da pele, traços de 

rosto e cabelo), etnia, religião, nacionalidade, sexo, deficiência física ou mental ou classe 

social. A oferta também não está atrelada ao nível de instrução, religião, opinião política ou 

orientação sexual das famílias e/ou responsáveis. 

• Promover o eixo integrador da Educação Infantil “cuidar e educar, brincar e interagir”, 

considerando o desenvolvimento integral da criança.  

• Proteger a criança, proporcionando-lhe cuidados integrais de higiene, educação e 

saúde em clima afetivo, estimulante e seguro.  

• Assegurar a criança o direito de viver experiências prazerosas na escola. 

• Estimular a formação de hábitos e atitudes sociais visando a convivência saudável no 

seio familiar, na Escola e na comunidade da qual faz parte. 

• Aperfeiçoar contínua e sistematicamente o quadro de professores e funcionários, 

visando o aperfeiçoamento dos serviços prestados e maior qualificação nas inter-relações 

dentro da escola. 

• Elaborar e desenvolver projetos tanto acadêmicos como sociais. 

• Oferecer ensino de excelência na educação infantil com base na formação escolar das 

crianças atendidas. 

• Proporcionar condições de ensino e aprendizagem que tornem os alunos da Casa do 

Pequeno Polegar pessoas mais conscientes das suas possibilidades humanas, mais 

competentes e felizes. 

• Proporcionar ambiente de convivência de valores éticos, políticos, religiosos e cívicos 

que contribua para a formação de pessoas que se auto realizem e participem construtivamente 

da sociedade. 

• Favorecer o desenvolvimento global do educando, respeitando as individualidades dos 

mesmos. 

• Garantir a todos os alunos a execução do Estatuto da Criança e do Adolescente em 

seu favor. 

• Preservar a integridade física, mental, emocional e intelectual das crianças da 

instituição. 
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• Promover o aperfeiçoamento dos professores por meio das coordenações coletivas e 

apoiar os mesmos, diretamente em sala de aula sempre que houver necessidade. 

• Elaborar e desenvolver projetos, junto com o professor, visando o bem-estar e a 

evolução dos alunos, elaborar temas para os projetos, juntamente com o professor, e dar 

prosseguimento.   

 
       7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS  

 
           A Educação Infantil, segundo o artigo 29 da LDB, tem como finalidade “o 

desenvolvimento integral da criança até 5 anos em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, completando a ação da família e comunidade”.  

          Conforme o artigo 5º das DCNEIs 2009 (Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil), por ser a primeira etapa da Educação Básica, é oferecida em Creche e 

Pré-escola em estabelecimentos de educação, que se caracterizam como espaços 

institucionais não domésticos. Constituem-se em estabelecimentos educacionais públicos ou 

privados que educam e cuidam de crianças de zero a 5 anos de idade no período diurno, em 

jornada integral ou parcial. 

         Em seu artigo 8º, as DCNEIs ressaltam que o objetivo principal da etapa é impulsionar 

o desenvolvimento integral das crianças ao garantir a cada uma delas o acesso à construção 

de conhecimentos e à aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o direito à 

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

interação com seus pares etários, com crianças de diferentes faixas etárias e com os adultos. 

        Uma criança terá mais oportunidade de se desenvolver integralmente em instituições 

educacionais que assumam suas responsabilidades na construção de uma sociedade livre, 

justa, solidária, igualitária que preserve o meio ambiente. Uma sociedade que respeite a 

diversidade humana e que, não obstante, se edifique sob o signo de ideais universais: 

igualdade, cidadania, democracia, justiça, que, por sua vez, contemplam:  

I) Educação para a Diversidade. 

II) Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos. 

III)  Educação para a Sustentabilidade, apresentados como eixos transversais do Currículo 

em Movimento da Educação Básica da SEEDF. 
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        A construção desta sociedade deve ser permeada pelo pleno respeito às crianças, em 

constante processo de valorização do protagonismo infantil, com a garantia de diferentes 

formas de participação das crianças, tanto no planejamento como na execução das ações que 

as envolvem e lhes dizem respeito. Educa-se não para a cidadania, mas na cidadania. 

 

 

 

Ideias para guardar... 
 

A Educação Infantil tem por finalidade o 

desenvolvimento integral da criança. Por isso: 

• concebe a criança em todas suas dimensões formativas,  

complementando a ação da família e da comunidade; 

• busca parcerias intersetoriais ao reconhecer que os  

bebês e as crianças pequenas não são  

monopólio da educação; 

• adota um currículo aberto em que os conhecimentos  

dialogam entre si. 

(Currículo em Movimento da Educação Básica-2014) 
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8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (Tempos e Espaços) 
 

Cronograma de Parque: Maternal e Pré-escola -2019 

 
LOCAL  2ª feira  3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

PARQUE 

DA 

FRENTE 

 

Maternal 1 

(Sebastiana) 

 

1º Período  

(Nalva) 

 

2º Período 

“B” 

(Kênia) 

 

Maternal 2B 

(Vaneide) 

 

Maternal 2A 

(Salomé) 

 

2º Período 

“A” 

(Valdiléa) 

Maternal 1 

(Sebastiana) 

 

1º Período  

(Nalva) 

ÁREA 

VERDE 

 

Maternal 2A 

(Salomé) 

 

2º Período 

“A” 

(Valdiléa) 

Maternal 1 

(Sebastiana) 

 

1º Período  

(Nalva) 

2º Período “B” 

(Kênia) 

 

Maternal 2B 

(Vaneide) 

 

 

Maternal 2A 

(Salomé) 

 

2º Período 

“A” 

(Valdiléa) 

 

PARQUE 

DE 

BOLINHAS 

 

Maternal 2B 

(Vaneide) 

 

 

 

Maternal 2A 

(Salomé) 

 

2º Período 

“A” 

(Valdiléa) 

 

Maternal 1 

(Sebastiana) 

 

1º Período  

(Nalva) 

2º Período 

“B” 

(Kênia) 

 

Maternal 2B 

(Vaneide) 

 

 

PARQUE 

DOS 

FUNDOS 

 

2º Período 

“B” 

(Kênia) 

 

 

Maternal 2B 

(Vaneide) 

 

Maternal 2A 

(Salomé) 

 

2º Período “A” 

(Valdiléa) 

Maternal 1 

(Sebastiana) 

 

1º Período  

(Nalva) 

 

2º Período 

“B” 

(Kênia) 

 

 

       Maternais:  de 9h20min ás 10h             Intervalo das professoras: de 9h20min ás 9h35min 

 

       Pré-escola: de 10h ás 10h50min           Intervalo das professoras: de 10h ás 10h15min 

 
 

8.2- Atribuições do Diretor Pedagógico (a): 

• articular, liderar e executar políticas educacionais da Secretaria de Estado de 

Educação, esporte e Lazer do Distrito Federal na qualidade de mediador entre essas e o 

Projeto Político Pedagógico da instituição educacional, elaborada em conjunto com a 

comunidade escolar; 

• desenvolver suas atividades em período integral em uma única instituição 

educacional; 
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• propor e planejar ações voltadas para o contexto socioeconômico e cultural em que 

a instituição educacional esteja inserida, incorporando as demandas e os anseios da 

comunidade local à organização curricular; 

• reconhecer a importância das ações de formação continuada, incentivando e 

promovendo o aprimoramento dos profissionais que atuam na instituição, por meio da garantia 

de espaços e tempos com finalidade formativa; 

• acompanhar a utilização dos recursos repassados à instituição educacional e 

daqueles por esta diretamente arrecadados; 

• fazer cumprir integralmente o calendário escolar oficial da Secretaria de  

Estado de Educação, Esporte e Lazer do Distrito Federal; zelar pelo cumprimento do 

planejamento didático-pedagógico dos professores; 

• requisitar com antecedência a reposição de materiais de consumo; 

• na ausência do Coordenador Pedagógico, supervisionar o preenchimento  do 

Registro das Atividades Complementares; 

• acompanhar o preenchimento dos diários de classe pelos professores; 

• acompanhar, sistematicamente, o processo de desenvolvimento e aprendizagem 

das crianças da instituição educacional; 

• comunicar ao Conselho Tutelar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 

(MPDFT) e aos profissionais responsáveis pelo acompanhamento do Convênio a relação 

dos(as) estudantes, com os dados atuais, bem como a quantidade de faltas daqueles que 

atingiram o limite de 50% (cinquenta por cento) do percentual permitido em lei, depois de 

esgotadas as ações definidas na Proposta Pedagógica (PP) que visam o retorno do estudante, 

conforme determina o Art. 12, inciso VII, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 

LDB (Lei Federal nº 9.394/96); 

• assegurar que as crianças, sob sua responsabilidade, sejam as principais 

beneficiadas das ações e das decisões tomadas; 

• encaminhar aos serviços e órgãos específicos os casos de crianças vítimas  

de violência, negligência, abusos ou maus tratos; 

• realizar encontros bimestrais entre os pais, familiares e/ou responsáveis e 

profissionais da instituição, visando a qualidade da educação das crianças; 
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• manter e atualizar o Livro de Registro de Ocorrências, no qual serão consignados 

todos os fatos relevantes observados, disponibilizando-o aos pais e responsáveis e à outros 

órgãos governamentais e a sociedade civil organizada (Conselhos), caso desejem registrar 

ou cientificar alguma observação; 

• promover a integração e a participação da comunidade escolar, estabelecendo 

relações de cooperação que favoreçam a formação de redes de apoio e de aprendizagem 

recíproca; 

• atender à comunidade escolar com urbanidade, cordialidade, presteza e eficiência; 

• zelar pelo patrimônio, pela limpeza e pela conservação do ambiente escolar, das 

instalações, dos equipamentos e dos materiais existentes na instituição educacional; 

• conhecer, cumprir e divulgar os princípios e as diretrizes da administração pública, a 

legislação e as normas vigentes, incorporando-as à prática gestora no cotidiano da gestão 

escolar; 

• responder aos questionamentos recebidos pela Ouvidoria da Secretaria de Estado 

de Educação, Esporte e Lazer do Distrito Federal;  

• executar outras atividades compatíveis com sua função, sempre que se fizer 

necessário. 

 

8.3- Atribuições do Coordenador (a) Pedagógico (a): 

• participar da elaboração, da implementação, do acompanhamento e da avaliação do 

Projeto Político Pedagógico da instituição; 

• orientar e coordenar a participação docente nas fases de elaboração, execução, 

implementação e avaliação do Projeto Político Pedagógico da instituição; 

• articular ações pedagógicas entre professores, equipes de Direção e profissionais 

da CRE, assegurando o fluxo de informações; 

• estimular, orientar e acompanhar o trabalho docente na implementação das OPs, 

das Diretrizes de Avaliação Educacional Aprendizagem Institucional e em larga Escala 2014-

2016 e do Currículo da Educação Infantil – SEDF, por meio de pesquisas, estudos individuais 

e em equipe e de oficinas pedagógicas; 

• acompanhar as atividades pedagógicas dos professores, durante a docência, bem 

como promover momentos de formação no período da coordenação pedagógica; 
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• acompanhar e orientar as atividades dos monitores e promover momentos de 

formação e planejamento; 

• supervisionar e orientar o preenchimento do Diário de Classe e do Registro das 

Atividades Complementares, e dos Instrumentos de Registro de Avaliação, dentre outros, 

garantindo o registro do trabalho educativo; 

• divulgar, estimular e propiciar o uso de tecnologias de comunicação e informação, 

no âmbito da instituição; 

• orientar os profissionais, em especial os recém-contratados, quanto ao 

desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico; 

• orientar a adoção e implementação das Orientações Pedagógicas e Curriculares, 

das Diretrizes de Avaliação Educacional - Aprendizagem, Institucional e em Larga Escala 

2014-2016; 

• divulgar, participar e incentivar a participação dos professores em todas as ações 

pedagógicas promovidas pela instituição educacional e pela Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, em especial pela Subsecretaria de Educação Básica, 

Coordenação de Políticas Educacionais para Educação Infantil e Ensino Fundamental, 

Diretoria de Educação Infantil e Coordenação Regional de Ensino; 

• propor e preparar espaços/tempos de reflexão, discussão, elaboração e 

preenchimento de instrumentos e procedimentos avaliativos da equipe; 

• elaborar com a equipe relatórios das atividades desenvolvidas, propondo soluções 

alternativas para as disfunções detectadas; 

• auxiliar os demais profissionais nos serviços correlatos à sua função, sempre que se 

fizer necessário; 

• encaminhar ao Núcleo de Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem a 

criança com diagnóstico de transtornos funcionais que apresentar dificuldade de 

aprendizagem; 

• encaminhar à Coordenação Regional de Ensino, para atendimento educacional 

especializado nas salas de recursos, a criança com deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento, altas habilidades/superdotação e outras situações previstas na Orientação 

Pedagógica da Educação Inclusiva. 
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8.5- Calendário das Atividades 
 

        Os dias em que serão realizadas as atividades estão de acordo com o Calendário da 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal/ Instituições Educacionais Parceiras 2019. 

 

CONVENÇÕES 2019 DATA 

01 Semana Pedagógica 04 a 08/02 

02 Início do ano letivo 11/02 

 Encontro Pedagógico  25/07 e 26/07 

03 Período de Adaptação De 11 a 22/02 

 Semana Distrital de Conscientização e de 

Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos 

com Necessidades Educacionais Especiais (Lei 

Distrital nº 5.714/2016) 

De 04 a 08/03 

04 Semana de conscientização do uso sustentável 

da Água 

De 18 a 22/03 

05 Semana da Educação para Vida (Lei nº 

11.988/2009) 

De 06 a 10/05 

06 Dia Nacional da Educação Ambiental (Lei nº 

12.633/2012) 

03/06  

07 Planejamento Pedagógico / Dia Letivo Temático 12/03, 08/05, 29/08 e 06/11 

08 Formação dos profissionais da Educação Infantil  17/04; 26/06 e 23/10 

09 Término do 1º Semestre Letivo 11/07 

10 Inicio do 2º Semestre Letivo 29/07  

11 Dia do Patrimônio Cultural (Lei Distrital nº 

5.080/2013) 

17/08  

12 Dia Distrital da Educação Infantil (Lei Distrital nº 

4.681/2011)   

25/08  

13 Dia Nacional de Luta das Pessoas com 
Deficiência (Lei  Federal nº 11.133/2005) 

 21/09  

14 Dia Nacional da Consciência Negra  20/11 

15 Recesso escolar para Estudantes e professores 04/03, 06/03, 21/06, 12/07 e 

14/10 

16 Término do ano letivo 19/12 
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FERIADOS 2019 DATA 

01 Dia Mundial da Paz 01/01/19 

02 Carnaval 05/03/19 

03 Paixão de Cristo 19/04/19 

04 Tiradentes/ Aniversário de Brasília 21/04/19 

05 Dia do Trabalhador 01/05/19 

06 Corpus Christi 20/06/19 

07 Independência do Brasil 07/09/19 

08 N. Senhora Aparecida 12/10/19 

09 Dia do Professor 15/10/19 

10 Finados 02/11/19 

11 Proclamação da República 15/11/19 

12 Dia do Evangélico 30/11/19 

13 Natal 25/12/19 

 
 

 EVENTOS CÍVICOS/ CULTURAIS NA 
ESCOLA 

DATA 

01 Apresentação do nome das turmas março 

02 Festa da Páscoa  15/04 

03 Semana de conscientização do Uso Sustentável 
da água 

De 18 a 21/03 

05 Aniversário de Brasília/ Pontos Turísticos  Abril 

06 Dia das Mães 10/05 

07 Dia do Meio Ambiente 03/06 

08 Festa Junina 28/06 

09 Festa do Dia dos Pais 09/08 

10 Festa do Folclore 22/08 

11 Dia do Soldado 23/08 

12 Dia Distrital da Educação Infantil 26/08 

13 Dia da Árvore 20/09 

14 Primavera 01/10 

15 Semana das Crianças De 07 a 11/11 

16 Dia do Professor 11/10 

17 Formatura do 2º Período dezembro 

18 Natal dezembro 
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8.6- PROGRAMAS E PROJETOS ESPECÍFICOS:  
 
Datas Festivas: 
 
Carnaval, Páscoa, Dia do Índio, Aniversário de Brasília, Dia das Mães, Festa Junina, Dia do 

Folclore, Dia da Independência, Semana da Pátria, Festa da Primavera, Aniversariantes do 

Trimestre, Dia dos Pais, Semana Distrital e Nacional da Educação Infantil, Dia das Crianças, 

Dia dos Professores, Dia dos Voluntários, Formatura do 2º Período e Natal. 

Passeios: 
 
Museu Vivo da História Candanga, Parque da Cidade, Jardim Botânico, Jardim Zoológico, 

Tour pelos pontos Turísticos de Brasília, Escola INDI Bibia, Colégio Maria Imaculada, Fórum 

Mundial da Água (Mané Garrincha), Clubes, cinemas, exposições, espetáculos (danças, 

músicas e teatros). 

Hábitos de Higiene: 
 
Continuaremos a estimular o uso adequado do ambiente, principalmente dos banheiros e do 

refeitório, bem como, os cuidados básicos de higiene pessoal e bucal, inclusive aplicação de 

flúor. 

 

Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos 
com Necessidades Educacionais Especiais (Lei nº 5.714/2016): 
 
Período: de 04 a 08 de março de 2019 
 
Institui e inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal a Semana Distrital de 

Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais. 

 
 Art. 1º Fica instituída a Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação 

Inclusiva aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais, a ser realizada, 

anualmente, na segunda semana do mês de março. 

Parágrafo único. A data comemorativa a que se refere o caput deve ser incluída no 

calendário oficial de eventos do Distrito Federal. 

                
Atividades Pedagógicas: desenho respeitando as diferenças, pintura com os pés, 
guiando o amigo com venda nos olhos e cooperação em grupo.  
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Semana de Conscientização do Uso Sustentável da Água/ SEEDF (lei nº 5.243 de 
15/12/2013):  
 
Período: de 18 a 22 de março de 2019 
 

Art. 1º Fica instituída a Semana de Conscientização do Uso Sustentável da Água nas 

escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal, a ser realizada, anualmente, no período 

que abrange o dia 22 de março – Dia Internacional da Água. 

Art. 2º A referida semana é dedicada ao desenvolvimento de ações educativas acerca 

do uso sustentável da água, com envolvimento da escola, da família e da sociedade. 

Parágrafo único. Essas ações são implementadas na forma de campanhas 

institucionais, seminários, palestras, visitas às estações de tratamento e distribuição de água 

e outras formas julgadas convenientes, objetivando promover a conscientização geral da 

população sobre a realidade da água potável em nossa sociedade. 
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Semana de Educação para Vida (Lei nº 11.998/2009): 
 
Período: de 06 a 10 de maio de 2019 
 

Art. 1o Todas as escolas de ensino fundamental e médio da rede pública no País 

realizarão, em período a ser determinado pelas Secretarias Estaduais de Educação, a 

atividade denominada Semana de Educação para a Vida. 

Art. 2o  A atividade escolar aludida no art. 1o desta Lei terá duração de 1 (uma) semana 

e objetivará ministrar conhecimentos relativos a matérias não constantes do currículo 

obrigatório, tais como: ecologia e meio ambiente, educação para o trânsito, sexualidade, 

prevenção contra doenças transmissíveis, direito do consumidor, Estatuto da Criança e do 

Adolescente, etc. 

Art. 3o  A Semana de Educação para a Vida fará parte, anualmente, do Calendário 

Escolar e deverá ser aberta para a participação dos pais de alunos e da comunidade em geral. 
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Art. 4o  As matérias, durante a Semana de Educação para a Vida, poderão ser 

ministradas sob a forma de seminários, palestras, exposições, visitas, projeções de slides, 

filmes ou qualquer outra forma não convencional. 

 

Realização de passeios 
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Festival de Tecnologia, Inovação e Ciência - FESTIC: 
 
        O FESTIC das Escolas Públicas do Distrito Federal é um importante instrumento para a 

exposição e divulgação da produção científica, tecnológica e cultural desenvolvida na Rede 

pública de Ensino do Distrito Federal, constituindo uma atividade pedagógica e cultural com 

importante potencial inovador do ensino, da aprendizagem e da compreensão da prática 

científica no ambiente escolar. O Festival promove, ainda, a participação de toda a 

comunidade escolar em torno de um projeto pedagógico, socializando as vivências 

interdisciplinares e/ou inovadoras realizadas pelos estudantes no âmbito das unidades 

escolares, valorizando o trabalho pedagógico e fortalecendo o processo de ensino-

aprendizagem, em consonância com o Currículo em Movimento da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental (2018) e o Currículo em Movimento da Educação Básica (2014) para o 

Ensino Médio, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos - EJA.  

         O FESTIC tem como missão difundir e promover uma cultura científica que estimule a 

iniciação científica, tecnológica e a inovação educacional, constituindo uma oportunidade de 

aprendizagem e entendimento sobre as etapas de construção do conhecimento científico por 

meio da elaboração e desenvolvimento de projetos com fundamento científico. Promove, 

ainda, o incentivo à cultura investigativa, à criatividade, à reflexão, à capacidade inventiva e 

desperta vocações. 

 

Realização das Etapas, de acordo com a SEEDF, se dará conforme a seguir: 

 

(Regulamento do Festival de Tecnologia, inovação e Ciência das Escolas Públicas do Distrito Federal) 

 

 

 

 

ETAPA DATA 

Local até 5 de julho de 2019 

Regional 5  de agosto a 13 de setembro de 2019 (exceto dia  24 

de agosto) 

Distrital 10  e 11 de outubro  2019 

Final (Diálogo de Ciências) Novembro (data e local a definir) 
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Projetos Nutricionais 
 

  
 

 
 
 
 

Participação das famílias nas atividades propostas pela escola 
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Dia Distrital da Educação Infantil (Lei nº 4.681/2011): 
 

          O Dia Distrital da Educação Infantil foi instituído pela Lei Distrital nº 4.681, de 24 de 

novembro de 2011. A data definida, dia 25 de agosto, é uma homenagem a Zilda Arns 

Neumann e tem como objetivo festejar a relevância da Educação Infantil. A mesma legislação 

instituiu-se a Semana Distrital da Educação Infantil, a ser realizada na semana do dia 25 de 

agosto. 

         Nessa semana proporcionamos aos nossos profissionais, crianças, famílias e 

comunidade debates e discussões acerca da importância, das finalidades, da qualidade do 

atendimento, dos espaços e tempos e de outras questões relativas à Educação Infantil.  

         Em relação às crianças, dentro dos projetos e eixos previstos no currículo, ofertamos 

atividades artísticas (desenho, pintura, confecção de murais dramatização, teatro, música), 

brincadeiras, gincanas, contação de histórias, passeios, caminhadas, passeatas, etc. 
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8.7- AÇÕES INTERVENTIVAS E DE PARCERIA 

 

         A Casa do Pequeno Polegar conta com a colaboração e parceria dos amigos voluntários 

para a realização de outras atividades extraclasses (dança, capoeira, yoga, música, 

informática...), pois a parceria que temos com a Secretaria de Educação não cobre tais 

despesas com esses profissionais. Por meio dessas atividades, nota-se a satisfação das 

crianças em sua participação e no desempenho dos seus aspectos psicomotores, sócio 

afetivos, cognitivos e no conhecimento de mundo.       

          A Faculdade FACIPLAC cede as estagiárias do curso de nutrição, as quais dão apoio 

na organização da cozinha e nos projetos educativos alimentares.  

          O Banco do Brasil neste ano, doou para cada criança um kit contendo ovo de Páscoa e 

coelhinho de pelúcia.   

          Contamos com o apoio de uma dentista voluntária que atende as crianças da Casa uma 

vez por semana, fazendo a prevenção da saúde bucal.  

          Temos uma subvenção com a CEB (Companhia Energética de Brasília) que nos 

beneficia com um desconto de 70% na conta de luz.  

          Semanalmente recebemos do CEASA-DF doações de alimentos que complementam a 

alimentação das crianças e dos funcionários.  
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9. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO  
 

Conselho Escolar: 

 
Considerando que a Resolução nº 1/2012 - CEDF assim regulamentou o Conselho de 

Classe, in verbis:  
 
    [...] 

CAPÍTULO I 

DO CONSELHO DE CLASSE NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Art. 164. O Conselho de Classe é obrigatório e tem por objetivo o acompanhamento e 

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

final. 

Parágrafo único. Devem participar do Conselho de Classe: docentes, diretor da 

instituição educacional ou seu representante, orientador educacional e, sempre que 

necessário, profissionais especializados e representantes dos estudantes e/ou pais. 

Art. 165. Cada instituição ou rede educacional deve explicitar, em seu regimento 

escolar, disposições sobre a organização e as competências do Conselho de Classe, 

em consonância com a legislação vigente. 

[...] 
 

  Considerando que as Diretrizes de Avaliação Educacional: aprendizagem, institucional e 

em larga escala orienta que as reuniões de Conselho de Classe, devam acontecer em todas 

as etapas e em todas as Unidades Escolares:  

“... conforme organização proposta em seu Projeto Político Pedagógico, o 

Conselho de Classe durante o ano letivo e nos períodos que forem necessários 

para condução e avaliação dos estudantes e do processo de ensino. Os 

registros dessas análises e das reuniões ordinárias do Conselho de Classe 

devem ser realizados em formulários específicos elaborados e disponibilizados 

pela SEEDF...”  

 

   Para as turmas da Educação Infantil, os registros das reuniões de Conselho de Classe 

serão feitos em “livro ata”, manuscrito ou digitado; devendo, contudo, conter, 

obrigatoriamente: identificação da unidade escolar, data da reunião do conselho de classe; 

propósito (da reunião, se Conselho de Classe ordinário ou extraordinário); resumo; 

decisões/encaminhamentos; conclusões; assinatura de todos os participantes.    

    O Conselho de Classe é realizado semestralmente, preferencialmente, nos meses de 

julho e dezembro em reunião com a Equipe Pedagógica (Diretora, Coordenadora e 
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professoras). Assim buscamos detectar as dificuldades encontradas e o que podemos fazer 

para solucionar os problemas e como podemos melhorar nossa prática pedagógica.    

   Quanto ao Relatório Descritivo Individual do Aluno – RDIA ele é o único instrumento 

oficial de registro de avaliação do desenvolvimento das crianças na Educação Infantil e será 

preenchido semestralmente. O documento visa sistematizar o olhar contínuo e a observação 

atenta dos profissionais sobre os processos vivenciados pelas crianças no decorrer do 

semestre, especialmente suas conquistas e avanços. O professor por meio da observação 

diária registra em um caderno específico o desenvolvimento da criança destacando os seus 

aspectos psicomotor, sócio afetivo e cognitivo.  

 

10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 
         A Casa do Pequeno Polegar tem como referencial o Currículo em Movimento do Distrito 

Federal Educação Infantil (2018). Esse Currículo intenta responder o que compreendemos e 

quais são nossas concepções de criança e de infância, do brincar e interagir, do cuidar e 

educar, dos adultos, dos materiais, ambientes e tempos. Têm como missão concreta criar 

corpo e significado nas ações cotidianas desenvolvidas em cada uma de nossas instituições 

de educação.  

        A finalidade sempre é um trabalho educativo e de qualidade, resgatando a função social 

dos espaços educativos ao entrelaçar as linguagens ao exercício da cidadania infantil em meio 

à diversidade humana, garantindo aprendizagens e desenvolvimento para todos e todas que 

compartilham esse planeta que, por nosso empenho diário, terá mais sustentabilidade. Para 

quem tudo isso? Para nossos bebês e crianças pequenas. Ou seja, para a humanidade. 

        A partir da 2ª Edição do Currículo em Movimento da Educação infantil a abordagem 

passou a ser vista por meio dos Campos de Experiências, que se descrevem como a 

experiência viva da criança, enquanto protagonista de seu próprio desenvolvimento, ou seja, 

ela realiza em um determinado espaço sua aprendizagem, sendo orientada em suas 

descobertas, desenrolando assim a sua aprendizagem. Desta forma o Currículo em 

Movimento promove todo o trabalho pedagógico abrangendo cinco Campos de Experiências:  

1. O eu, o outro e o nós: Este campo de experiência propõe que as crianças descubram 

a si mesmas, aos grupos das quais fazem parte (família e/ou responsáveis, instituição de 

educação para a primeira infância, igreja, academia etc.) e a outros coletivos, no sentido de 
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formar sua identidade e alteridade. Fomenta-se o fortalecimento das crianças nos seus grupos 

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

diversidade humana (Currículo em Movimento do Distrito Federal, 2018, p.63).  

 

2. Corpo, gestos e movimentos:  Esse campo de experiência propõe o trabalho voltado 

ao desenvolvimento corporal da criança que, ao se expressar, interage com o mundo desde 

cedo por meio de gestos e movimentos corporais, sejam eles dotados de intencionalidade ou 

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

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

culturais as quais está exposta, estabelecendo relações que produzem conhecimentos sobre 

si e o outro e, progressivamente, tomando consciência de sua corporeidade (Currículo em 

Movimento do Distrito Federal, 2018, p.68). 

 

3. Traços, sons, cores e formas: Esse campo de experiência abrange o trabalho 

educativo que evidencia as manifestações artísticas, culturais e científicas como aporte de 

desenvolvimento infantil, sejam elas locais ou de maior amplitude, como regionais, nacionais 

ou internacionais (Currículo em Movimento do Distrito Federal, 2018, p.76).   

 

4. Escuta, fala, pensamento e imaginação: Este campo de experiência estabelece 

interlocuções mais prementes com as linguagens oral, escrita, corporal, artística e interações 

com a natureza e a sociedade, embora dialogue com as demais linguagens. No tocante às 

experiências com a linguagem oral e escrita, é importante reafirmar que não se espera que 

as crianças, na Educação Infantil, dominem o sistema alfabético. O que se pretende é que 

reflitam sobre esse sistema e participem criticamente da cultura escrita, de modo a 

desenvolver o prazer pela literatura, fruindo e exercitando a leitura e a escrita de acordo com 

suas possibilidades, ao ter como recursos as interações, as diversas linguagens e a 

imaginação. Na Educação Infantil, cujo objetivo não consiste em ensinar a escrever 

convencionalmente, a criança utiliza sua produção gráfica, o desenho, a fim de se comunicar. 

O propósito de comunicação faz do desenho um alicerce importante para a apropriação da 

língua escrita pela criança. Todavia, outras formas de expressão, aliadas ao desenho, devem 
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ser contempladas no planejamento docente: a música, a brincadeira, a dança, o teatro, entre 

outras (Currículo em Movimento do Distrito Federal, 2018, p.86). 

 

5. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: Este campo de 

experiência do Currículo propõe que as crianças experimentem o mundo ao seu redor, 

enquanto investigam, descobrem, interagem, elaboram e transformam a sociedade na 

qual estão inseridas (Currículo em Movimento do Distrito Federal, 2018, p.94). 

 

          Quadro demonstrativo: 

 

 

 
 Atividades gerais de 0 a 3 anos 

 
❑ Atividades psicomotoras desenvolvidas na sala de estimulação e na área externa do berçário 

(subir, andar, escorregar, deitar, assentar, arrastar, rolar). 

CURRÍCULO EM MOVIMENTO DO 

DISTRITO FEDERAL 

EDUCAÇÃO INFANTIL

O EU, O OUTRO E O 
NÓS

CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS

TRAÇOS, SONS, 
CORES E FORMAS

ORALIDADE E 
ESCRITA: ESCUTA, 

FALA, 
PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO

ESPAÇOS, TEMPOS, 
QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES

EIXOS TRANSVERSAIS 

. EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE

.CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS 
HUMANOS 

. EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE

EIXOS INTEGRADORES

. CUIDAR E EDUCAR

. BRINCAR E INTERAGIR
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❑ Atividades na área externa, envolvendo a coordenação dos grandes músculos em aparelhos, 

com bolas, pneus e brinquedos de parque e brincadeiras cantadas.  

❑ Atividades culturais:  

• Datas festivas - Serão comemoradas as seguintes datas: Carnaval, Páscoa, Dia do índio, 

Dia das Mães, Semana da Água, Festa Junina, Dia dos Pais, Semana Distrital da Educação 

Infantil, Dia das Crianças, Dia do Funcionário de Creche, Dia do Professor, Dia dos Voluntários 

e Natal. 

• Passeios - passeios em parquinhos próximos à creche (Pontão do Lago e parque da 

comunidade).  

❑ Música e expressão corporal. 

❑ Atividades que estimulem o desenvolvimento da acuidade auditiva. 

❑ Exploração da brinquedoteca (jogos, historinhas e dramatização).   

 
    Atividades gerais para crianças de 4 e 5 anos   

 
❑ Expressão corporal através de atividades de danças, relaxamento, dramatizações, 

brincadeiras cantadas. 

❑ Esquema corporal e atividades psicomotoras (pintar, recortar, rasgar, modelar, dobrar, 

alinhavar, andar, saltar, saltitar, subir, correr, descer, arremessar e equilibrar).  

❑ Atividades realizadas na brinquedoteca (dramatização, música, jogos, estórias, manipulação 

de fantoches).  

❑ Atividades de livre expressão (artes plásticas, pinturas, desenhos, recorte, colagem).  

❑ Oficinas para as famílias e crianças para confecção de jogos e de materiais com sucatas. 

❑ Atividades que envolvem o cuidado e preservação da horta, aprendendo a valorizar a 

alimentação e a evitar o desperdício de alimentos.  

❑ Atividades culturais:  

• Datas festivas - Serão comemoradas as seguintes datas: Carnaval, Páscoa, Dia do índio, 

Dia das Mães, Semana da Água, Festa Junina, Dia dos Pais, Semana Distrital da Educação 

Infantil, Dia das Crianças, Dia do Funcionário de Creche, Dia do Professor, Dia dos Voluntários 

e Natal. 

• Gincanas com as famílias. 
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• Passeios – Parque da Cidade, Jardim Botânico, Jardim Zoológico, Fazenda da UNB- Água 

Limpa, Tour pelos pontos turísticos de Brasília, Clubes, Cinema, Teatros, Exposição 

Agropecuária na Granja do Torto, Fest Livro no colégio INDI Bibia, Colégio Maria Imaculada, 

Teatro da Caixa, Teatro do Banco do Brasil, Exposições Artísticas, Espetáculos musicais, 

Museu do índio, Teatro Funarte e Teatro Nacional.  

A Escola cria sua proposta dentro de uma relação indissociável entre conhecimento, 

linguagem e sentimentos, que estabelece o diálogo através de múltiplas linguagens verbais e 

não verbais, como forma efetiva de educar, ensinar e aprender, considerando sempre a 

experiência de vida e os valores dos nossos alunos. 

Buscando sempre parcerias com toda a comunidade escolar e outros que possam 

contribuir a fim de garantir aos nossos alunos a criação de condições favoráveis à formação 

de indivíduos plenamente desenvolvidos e preparados para o exercício da cidadania e 

interessados no processo do desenvolvimento do ser humano, da natureza e da sociedade. 

            Para obtermos sucesso, especialmente no que se refere ao prosseguimento da 

vida escolar das crianças, trabalhamos dentro da proposta de ensino e aprendizagem 

do Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal, dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional lei nº 9394/96.   

  
10.1. Projetos Específicos 
 
a) Projeto Acolhida/ Adaptação inicial  

 
Ação: Acolher as crianças de maneira carinhosa, considerando o momento emocional difícil 

pelo qual elas estão passando e relembrando a presença do cuidar no trabalho em Educação 

Infantil. A base do cuidado humano é compreender como ajudar o outro a se desenvolver 

como ser humano. As atividades são planejadas e diversificadas como: passeio pela escola, 

brincadeiras de roda, brincadeiras variadas, uso de massinha de modelar, contação de 

histórias, exibição de desenhos animados, brincadeiras no parque, uso de brinquedos, etc. A 

base do cuidado humano é compreender como ajudar o outro a se desenvolver como ser 

humano e a sua adaptação é um processo desde seu ingresso na escola até que permaneça 

nela com tranquilidade e sem sofrimento.  

Público Alvo: Berçário; Maternal 1; Maternal 2; 1º e 2º Período 
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Período: de 11 a 22/02/2019 
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b) Nome das Turmas 

 

Ação: Cada professora com a sua turma escolhe um nome carinhoso para identificar a sua 

turma até o final do ano. Após a escolha do nome é elaborado um subprojeto de acordo com 

o nome escolhido pelas crianças. Neste ano os nomes estão relacionados a frutas (Uva, 

Abacaxi, Morango, Tomate, Melão, Abacate e Melancia).   

Público Alvo: Berçário; Maternal 1; Maternal 2A; Maternal 2B, 1º Período A e 2º Período B. 

Período: 18/02 a 05/04/19 

Berçário - Uva 

 

    Maternal I - Abacaxi 
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      Maternal II “A ” – Morango 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          

                                                   Maternal II “B ” – Tomate 

 

 
                                           1º Período - Melão 
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 2º Período “A”- Abacate 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                            2º Período B” - Melancia 
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C)  Pequenos Grandes Autores  

Ação: Confecção de pequenos livros individuais e coletivos, por meio da livre expressão, onde 

as crianças serão seus próprios autores e posteriormente será exposto para comunidade e 

familiares na EXPOLEGAR.  

Público Alvo: Berçário; Maternal 1; Maternal 2; 1º Período e 2º Período 

Período: de fevereiro a dezembro de 2019 

Data da Exposição: Agosto 2019 
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d) Cozinha Experimental e Valor Nutricional 

 

Ação: Mostrar para a criança a importância da alimentação saudável, por meio do fazer 

culinário, com experiências variadas, explorando bem todo processo e preparação dos 

alimentos. Dentro desse projeto os profissionais de educação juntamente com a nutricionista 

deverão conscientizar as crianças quanto ao uso e cuidado com a cozinha, fogão, fogo, 

objetos cortantes e não apropriados para as crianças.  Ainda, levar a criança a conhecer e 

valorizar o profissional de cozinha.  

Público Alvo: Berçário 2, Maternal 1; Maternal 2; 1º Período e 2º Período 

Período: De março a dezembro de 2019. 
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e) Corpo e Diversidade 

Ação: Desenvolver nos alunos a aceitação física de si própria e das outras pessoas com as 

quais convivem, levando-os a respeitarem as diferenças físicas e raciais. O tema será 

trabalhado durante todo ano, destacando mais na Semana da Educação Inclusiva e no dia da 

Consciência Negra (20/11).  

Público Alvo: Berçário; Maternal 1; Maternal 2; 1º Período e 2º Período 

Período: 07/03 a 22/11/19 
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f) Horta 

 

Ação: Preservação e cuidados com a horta da escola, reconhecendo a importância dos 

alimentos para nossa saúde, consumo dos alimentos e assim evitar o desperdício dos 

alimentos.  As crianças com o apoio das professoras, da nutricionista e do jardineiro poderão 

plantar frutas, legumes e verduras.   

Público Alvo: Berçário; Maternal 1; Maternal 2; 1º Período e 2º Período 

Período: de março a novembro de 2019  
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I) Informática 

 

Ação: Manusear o computador corretamente com diversos jogos educativos, apropriando-se 

das habilidades tecnológicas básicas e demonstrando iniciativa e autonomia, por meio da 

expressão e criatividade.   

Público Alvo: alunos da Pré-escola.  

Período: de março a dezembro de 2019 
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h) Ação e Movimento 

 

Ação: Participação das crianças nas aulas de música e de capoeira. Desenvolver atividades 

que trabalhem a expressão corporal, por meio de músicas, danças, capoeira, relaxamento, 

massagem e automassagem.  

Público Alvo: Berçário; Maternal 1; Maternal 2; 1º Período e 2º Período 

Período: de fevereiro a dezembro de 2019 

            

                                        Capoeira 
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Aula de música 
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I) Projeto Pedagógico “Plenarinha”  

           A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, por meio da Subsecretaria de 

Educação Básica, promove em todas as unidades escolares públicas e parceiras que ofertam 

Educação Infantil, o projeto pedagógico intitulado como Plenarinha da Educação Infantil, 

tornada como Política Pública da Educação Infantil, desde sua primeira edição em 2013. 

         A Plenarinha é a culminância de um processo pedagógico onde todas as crianças 

exercem o direito de participar ativamente das reflexões em torno de seus direitos e 

necessidades. Este projeto materializa-se por meio da escuta sensível e atenta às crianças, 

de forma a considerar a sua percepção sobre as situações que vivenciam na escola, na 

comunidade e na cidade, traduzindo-se em contribuições relevantes para melhoria da Primeira 

Infância no Distrito Federal. 

           Tem como objetivo geral oportunizar às crianças da Educação Infantil da Rede Pública 

e Parceira de Ensino do Distrito Federal, por meio da escuta sensível e atenta, a promoção 

de seu exercício de cidadão ativo, participativo e conhecedor dos seus direitos e deveres, 

vivenciando a interlocução com o Currículo da Educação Infantil em suas diferentes 

expressões e linguagens. 

I Plenarinha 

      A primeira Plenarinha da Educação Infantil ocorreu em 2013 e teve por objetivo incluir a 

opinião das crianças no Currículo da Educação Básica – Educação Infantil. Com essa 

ação, deu-se “voz” as crianças, uma vez que os adultos já haviam se manifestado em 

Plenárias do Currículo entre 2011 a 2013.  

 

file:///C:/Users/abc/Documents/DOCUMENTOS%202016/curriculo_ed_infantil.pdf
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II Plenarinha 

      A segunda Plenarinha da Educação Infantil ocorreu em 2014 e teve por tema o Plano 

Distrital pela Primeira Infância (PDPI) com o objetivo de ouvir as crianças acerca dos seus 

direitos descritos nesse documento.  

      Como produto foi publicado  o caderno “Eu cidadão – da Plenarinha à Participação”.  

 

 

 

III Plenarinha 

      A terceira Plenarinha teve por tema a “Escuta sensível às crianças”: uma possibilidade 

para a (re) construção do Projeto Político Pedagógico”, e foi orientada por um Guia dividido 

em dois módulos. O seu objetivo foi oportunizar a participação das crianças na elaboração do 

Projeto Político Pedagógico (PPP) de cada unidade escolar que oferta atendimento à 

Educação Infantil.  

                 

 

file:///C:/Users/abc/Documents/DOCUMENTOS%202016/plano_distrital_primeira_infancia.pdf
file:///C:/Users/abc/Documents/DOCUMENTOS%202016/plano_distrital_primeira_infancia.pdf
file:///C:/Users/abc/Documents/DOCUMENTOS%202016/II_plenarinha_eu_cidadao.pdf
file:///C:/Users/abc/Documents/DOCUMENTOS%202016/II_plenarinha_eu_cidadao.pdf
file:///C:/Users/abc/Documents/DOCUMENTOS%202016/II_plenarinha_eu_cidadao.pdf
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Dia Formação dos Profissionais da Educação Infantil- “Escuta Sensível”- 29.04.15 

    

 

Dia Letivo Temático – “Escuta Sensível” 

Reconstrução do Projeto Político Pedagógico com a participação dos pais- 12.08.15 
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Professora do 2º Período escutando as crianças 

A escola que queremos... 

 

 

           A amostra dos registros de todo o trabalho realizado com as crianças, mediante as 

atividades sugeridas e inclusas nos módulos 1 e 2 foram expostas na EXPOLEGAR.  

           A EXPOLEGAR aconteceu no período de 03 a 06 de novembro de 2015 na escola 

Casa do Pequeno Polegar. Foram expostos diversos trabalhos produzidos durante o ano letivo 

bem como os livros individuais e coletivos em que os alunos são os próprios autores e 

criadores de suas produções, e também foram expostos os trabalhos da III Plenarinha  

“Escuta Sensível”.   
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IV Plenarinha 

Em 2016, a quarta Plenarinha aconteceu entre os meses de 

março a setembro em todas as unidades escolares que ofertam 

Educação Infantil. Dessa forma, todas as crianças da rede 

pública e conveniada tiveram a oportunidade, por meio das 

atividades pedagógicas, de avaliar, opinar, sugerir, criticar e 

contribuir para a construção de políticas públicas voltadas para 

as diferentes regiões administrativas do Distrito Federal.  

 

 

 

No dia 25 de agosto de 2016 participamos da exposição da IV Plenarinha, Etapa Regional 

(Plano Piloto/Cruzeiro), realizada no auditório da EAPE (Escola de Aperfeiçoamento dos 

Profissionais de Educação). A nossa escola ganhou em 1º lugar nas mostras dos trabalhos 

das crianças e fomos convidados a participarmos da Etapa Distrital na Câmara Legislativa 

com outras escolas ganhadoras.  
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   A Secretaria de Estado de Educação realizou a IV Plenarinha em parceria com a 

Câmara Legislativa, nos moldes de uma verdadeira Plenária, uma vez que a escola 

trabalhou com projetos de Educação em sua mais séria missão, garantindo os direitos das 

crianças e qualidade de atendimento à Primeira Infância, sob todos os aspectos. 

     Unidades Escolares que apresentaram os trabalhos na Etapa Distrital: 

          - Unidades Públicas: 

            Jardim de Infância 314 Sul 

            Jardim de Infância 302 Norte 

         - Unidades Parceiras 

           Casa do Pequeno Polegar 

           Associação Cruz de Malta. 
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V Plenarinha da Educação Infantil 

Período: abril a setembro de 2017. 

Tema: “A Criança na Natureza: por um crescimento sustentável”. 

Objetivo Geral: Propiciar experiências das crianças da Educação Infantil com a natureza, 

o interesse do cuidado consciente, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da 

sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais.    

Público: Crianças da Educação Infantil da rede pública e parceiras; Crianças do 1° ano do 

Ensino Fundamental. 
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Metodologia: atividades pedagógicas que estimulem a ligação afetiva entre criança e 

natureza e, consequentemente, contribuam para a conscientização de seu papel na 

construção  de lugar melhor para convivermos.  

 

 

 

 



 Casa do Pequeno Polegar – Proposta Pedagógica 
 

 74 
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VI Plenarinha 

Tema: “Universo do Brincar: A criança do Distrito Federal e o Direito do Brincar”. 

Período: de março a setembro de 2018 

Socialização das a atividades nas Plenárias Regionais: no período de 13 a 24 de agosto  

             A temática “Universo do Brincar: A criança do Distrito Federal e o Direito ao Brincar” 

é fruto da avaliação final do Projeto apresentada pelas Unidades Escolares de Educação 

Infantil públicas e parceiras da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), realizada 

em 2017.  

            A VI Plenarinha  2018 destaca a  importância do brincar na escola, que constitui 

um processo de aprendizagem. Assim, tem como objetivo vivenciar o brincar, a brincadeira 

e o brinquedo como ferramenta para aprender, desenvolver e expressar-se de forma 

integral. E como objetivos vos específicos: 

• estimular a aprendizagem por meio do brincar nas diferentes linguagens; 

• criar oportunidades para que professores e estudantes ampliem seu repertório de 

brincadeiras;  

• vivenciar brincadeiras diversas ensinadas ou criadas;  

• resgatar brincadeiras da comunidade. 
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VII Plenarinha 

Tema: “Brincando e Encantando com Histórias”. 

Período: de fevereiro a novembro de 2018 

Desenvolvimento do projeto na escola: agosto 

Socialização das atividades na Plenária Regional Plano Piloto: setembro  

Objetivo: Promover a aproximação, envolvimento e encantamento das crianças com o 

mundo das histórias de modo que elas possam conhecer, ouvir, sentir, contar, imaginar e 

criar suas próprias histórias, por meio de brincadeiras e demais atividades.    

           A temática “Brincando e Encantando com Histórias” foi escolhido mediante votação das 

unidades escolares do Distrito Federal, com foco no universo do brincar e da literatura. O 

brincar é um dos seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança, descritos pela 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e refere-se aos contextos das brincadeiras, 

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

propõe a organização curricular pelo eixo integrador de interações e brincadeiras.  
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11. PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

PROJETO: QUALIDADE DE ENSINO NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

JUSTIFICATIVA: Este projeto buscar complementar e oferecer aos nossos usuários 

uma escola de qualidade com atividades agradáveis, além de atividades de ensino de 

rotina e atendimentos especializados que contribuem para o seu desenvolvimento 

global. Para melhorarmos o atendimento às nossas crianças é necessário o 

envolvimento e participação de todos: escola, família, comunidade, parceria com a 

Secretaria de Educação e amigos voluntários. 

 

OBJETIVO GERAL: Envolver todos os colaboradores (escola, família, comunidade, 

Secretaria de Educação e amigos voluntários) na escola, favorecendo o aprendizado 

das crianças de maneira lúdica, proporcionando-lhes o seu bem-estar, o seu 

desenvolvimento físico, motor, emocional, intelectual, moral e social, ampliando suas 

experiências e estimulando e os seus interesses. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   

• Oferecer atendimentos especializados às nossas crianças: psicológico, 

terapêutico, odontológico, nutricional, assistencial e esportivos. 

• Assegurar à criança o direito de viver experiências prazerosas dentro e fora da 

escola. 

• Ampliar cada vez mais as relações sociais, promovendo passeios culturais e 

datas comemorativas. 

• Qualificar todos os profissionais da escola, por meio de cursos, palestras, 

treinamentos e reuniões, oferecidos tanto pela equipe gestora da escola como pela 

Secretaria de Educação do Distrito Federal.  

 

PÚBLICO ALVO:  

-Crianças da creche e da pré-escola 

-Família/comunidade 

-Profissionais da escola 



 Casa do Pequeno Polegar – Proposta Pedagógica 
 

 80 

Nº  

Meta 

Metas  Ações Avaliação Responsáveis Cronograma 

1 Realização de 
passeios 
extraclasses 
para as 164 
crianças da 
escola. 

Realizar diversos 
passeios, bem como: 
exposições de livros; 
exposições de artes;  
visitação à Plenarinha, 
cinemas; teatros; clubes;  
Colégio Indi Bibia; 
Colégio Maria 
Imaculada; Jardim 
Zoológico; pontos 
turísticos de 
Brasília;Parque da 
Cidade, parques da 
comunidade; Shoppings; 
Pontão do Lago Sul.  
 
 

Por meio da 
observação em 
relação ao  
interesse das 
crianças e 
observação dos 
lugares 
visitados 
quanto ao seu 
atendimento   

*Diretora 
*Coordenadora 
Pedagógica 

De março a 
dezembro de 
2019  

2 Integração 
entre a escola e 
as 164 famílias.  

-Participação das 
crianças nas exposições 
realizadas dentro da 
escola e na Plenarinha.  
 
-Expor os trabalhos das 
crianças relacionados a 
Semana da Água; 
Inclusão; Educação para 
a vida; Circuito de 
Ciências, Expolegar e 
Consciência Negra. 
 
-Visitação das famílias e 
da comunidade nas 
exposições.   
  
 

Por meio da 
observação 
quantitativa em 
relação a 
participação 
dos pais na 
escola.  

*Diretoras 
*Coordenadora 
Pedagógica 
*Professoras 
*Monitoras  

De fevereiro 
a dezembro 
de 2019 

3 Envolvimento 
dos 164 pais na 
escola, visando 
a educação dos 
filhos.  
 

• Realização de reuniões 
de pais/professoras e 
direção. 

• Planejamento 
pedagógico/Dia Letivo 
Temático de acordo com 
o Calendário Escolar 
das Instituições 
Parceiras.  
 
 
 
 
 
 

Por meio da 
observação 
quantitativa em 
relação a 
participação 
dos pais na 
escola e 
questionários 
aplicados nos 
dias de 
reuniões.  
 
 
 

*Diretora 
*Coordenadora 
Pedagógica 
*Professoras 

Planejamento 

Pedagógico 
da 
Comunidade/ 
Dia Letivo 
Temático:  
 
12/03/19 
 
08/05/19 
 
29/08//19 
 
06/11/19 
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Nº  

Meta 

Metas Ações Avaliação Responsáveis Cronograma 

4 Promover as 
datas festivas/ 
comemorativas, 
envolvendo a 
participação 
dos 164 
pais/famílias.  

Realização das 
seguintes datas festivas: 

• Carnaval 

• Páscoa 

• Dia das mães  

• Festa Junina 

• Dia Distrital da 
Educação Infantil 

• Dia dos Pais 

• Semana das crianças 

• Formatura dos alunos 
dos Jardins II 

• Festa de Natal  

*Por meio da 
observação 
quantitativa em 
relação a 
participação 
dos pais na 
escola. 
 
*Por meio da 
observação e 
aplicação de 
questionários 
em relação a 
satisfação da 
família. 
 
*Por meio de 
conversas e 
avaliações 
feitas com os 
pais em 
reuniões com 
as professoras.  

*Diretoras 
*Coordenadora 
Pedagógica 
*Professoras 
*Monitoras. 

De fevereiro 
a dezembro 
de 2019 

5 Atendimento 
especializado 
para as 164 
crianças  
atendidas na 
instituição, 
quando houver 
necessidade. 

*Encaminhamento das 
crianças aos 
profissionais habilitados 
de acordo com a 
necessidade e com os 
problemas 
apresentados.  
 
* Atendimento 
psicológico e dentário 
oferecido às crianças 
com o apoio de 
voluntários 
 
*Acompanhamento feito 
pela nutricionista de 
estado físico e 
nutricional das crianças 

Através de: 
fichas de 
registros, 
relatórios 
elaborados 
pelas 
professoras e 
laudos 
encaminhados 
pelos pais.  

*Diretoras 
*Coordenadora 
Pedagógica 
*Psicóloga 
*Dentista  
*Nutricionista    

De fevereiro 
a dezembro 
de 2019 

6 Promover aulas 
extras: 
*Aula de 
musicalização 
para 164 
crianças. 
 
*Capoeira para 
as turmas do 
Maternal 2 e da 
Pré-escola: 121 
crianças.  
 

*Aula de capoeira  
*Aula de música 

Por meio da 
observação em 
relação ao 
desenvolviment
o das e o 
interesse das 
mesmas.  
 

*Professor de 
capoeira 
 
*Professor de 
música 

De fevereiro 
a dezembro 
de 2019 
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Nº  

Meta 

Metas Ações Avaliação Responsáveis Cronograma 

 
7 

Qualificação 
profissional dos 
36 funcionários  
da escola 
(diretora, 
coordenadora, 
secretária, 
nutricionista, 
professores, 
monitoras, 
cozinheiras, 
serviços gerais 
e motorista).  

*Qualificação 
profissional dos 
funcionários por meio de 
cursos de capacitação, 
oficinas pedagógicas, 
treinamentos e 
palestras.  
 
*Atividades 
propostas/temas 
abordados: educação, 
desenvolvimento da 
criança, relação 
interpessoal, confecção 
de materiais 
pedagógicos, direitos e 
deveres, postura 
profissional, estudo do 
Currículo da Educação 
Infantil, estudo e 
elaboração do Projeto 
Político Pedagógico, PP, 
etc.     
 

*Ficha de 
avaliação do 
funcionário feita 
pela equipe 
gestora da 
escola. 
 
*Auto avaliação 
dos 
funcionários. 
 
*Reuniões 
coletivas 
avaliativas. 
 
Os funcionários 
serão 
observados 
quanto a sua 
participação 
nas atividades 
propostas, 
comprometimen
to, 
envolvimento e 
posteriormente 
na execução do 
que foi 
aprendido.  

*Equipe 
gestora da 
escola. 
 
*Apoio da 
Secretaria de 
Estado de 
Educação 

De fevereiro 
a dezembro 
de 2019 
 
*Semana 
Pedagógica: 
04 a 08/02 
 
*Encontro 
Pedagógico  
25 e 26/07 
 
 
*SEEDF-
Dias de 
Formação da 
Educação 
Infantil: 
17/04/19 
26/06/19 
23/10/19 
 
 

8 Atendimento 
educacional 
gratuito e de 
qualidade para 
as 164 crianças 
atendidas. 

*Oferecer igualdade de 
condições para o acesso 
e permanência na 
escola e atendimento 
educacional gratuito a 
todas as crianças, sendo 
vedada a cobrança de 
qualquer tipo de taxa de 
matrícula, custeio de 
material didático ou 
qualquer outra cobrança 
delas proveniente. 
 
*Fornecer às crianças o 
material escolar e de 
uso individual, tais 
como: uniforme, material 
de cama, banho e 
material de higiene 
pessoal.  
 
*Utilização adequada 
dos recursos 
orçamentários do Poder 
Público/SEEDF, 

*Avaliação será 
feita por meio 
de relatórios 
documentados, 
destacando os 
benefícios 
alcançados, 
melhorias na 
instituição e os 
principais 
obstáculos.  
 
*De acordo com 
a avaliação de 
satisfação dos 
pais e da 
clientela 
atendida.  
 

*Dirigentes da 
Instituição  
 
*Diretora 
Pedagógica 

Durante todo 
ano de 2019 
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conforme o Plano de 
Trabalho 2019 que 
coloca uma previsão de 
todos os gastos, bem 
como dos recursos 
humanos, material de 
consumo e serviços de 
terceiros. 
 
*Realização de bazares 
e almoços beneficente 
para complementar o 
recurso financeiro da 
escola e investir na 
qualidade do 
atendimento. 
 
*Zelar pelo patrimônio, 
pela limpeza e pela 
conservação do 
ambiente escolar, das 
instalações, dos 
equipamentos e dos 
materiais existentes na 
instituição educacional. 
 

9 Apoio 
pedagógico e 
administrativo 
aos 36 
funcionários da 
instituição. 

*Promover a 
qualificação profissional, 
por meio de reuniões, 
coordenações, cursos, 
oficinas e palestras. 
 
*Participação dos 
profissionais da escola 
em cursos, oficinas, 
reuniões e palestras 
oferecidas pela 
Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito 
Federal e pela Casa do 
Pequeno Polegar. 
 
*Orientar e coordenar a 
participação docente 
nas fases de 
elaboração, execução, 
implementação e 
avaliação da Proposta 
Pedagógica da 
Instituição. 
*Auxiliar os demais 
profissionais nos 
serviços correlatos à sua 
função, sempre que se 
fizer necessário. 
 

Avaliação será 
feita por meio 
de relatórios 
documentados 
e nas reuniões 
pedagógicas e 
administrativas, 
escutando a 
fala dos 
profissionais 
quanto aos 
benefícios 
alcançados.  

*Dirigentes 
*Diretora 
Pedagógica 
*Coordenadora 
Pedagógica 

Durante todo 
ano de 2019 
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12. DIMENSÕES DE GESTÃO 

 

1. Pedagógica 

         Todo trabalho pedagógico desenvolvido pelas professoras e monitoras, é bem orientado 

e acompanhado pela coordenação pedagógica, prezando-se assim o bom funcionamento da 

proposta pedagógica e do processo ensino e aprendizado, bem como a execução dos 

projetos e o alcance de bons resultados na aprendizagem das crianças. 

         A equipe pedagógica recebe orientações semanalmente, por meio das coordenações 

coletivas e estão constantemente em processo de capacitação profissional, participando de 

formações e palestras oferecidos tanto pela equipe gestora da Casa do Pequeno Polegar 

como pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.    

 

2. De resultados educacionais 

O resultado educacional e o desempenho das crianças são analisados constantemente 

por toda equipe escolar durante a execução dos projetos pedagógicos. As crianças mostram-

se bem participativas e envolvidas na realização de todos os projetos, manifestando desejos 

relativos ao que querem na sua escola e na comunidade. Assim, elas exercem o direito de 

participar ativamente das reflexões dos seus direitos, deveres e necessidades. 

Mensalmente, promovemos a interação entre todas as turmas para troca de experiências e 

apreciação do trabalho do outro, desenvolvendo assim o respeito mútuo.  

A comunidade escolar vem mostrando satisfação com os resultados obtidos em relação 

às crianças e com a proposta da escola, participam do planejamento da comunidade escolar 

(Proposta Pedagógica), das reuniões de pais e dos eventos sociais.    

A cada semestre realizamos o Conselho de Classe com a participação da equipe 

pedagógica para avaliarmos o que não está dando certo e o que podemos fazer para 

solucionar os problemas detectados.  
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3. Participativa:  

 Atuamos na construção de uma escola que tenha como desafio ser mais integradora, 

organizadora, solidária e comunicativa com a comunidade escolar. Os pais ajudam na 

construção da proposta pedagógica no momento em que participam da avaliação da 

escola, por meio de conversas e questionários aplicados, sugerindo mudanças para 

melhor atendermos nossa clientela e manifestando satisfações com o atendimento.  

Participam ativamente em reuniões de pais e nos dias de planejamento pedagógico/ Dia 

Letivo Temático que está de acordo com o Calendário Escolar das Instituições Parceiras.  

 

4. De pessoas:  

       A direção da Casa do Pequeno Polegar envolve o compromisso dos profissionais 

da escola com a Proposta Pedagógica, por meio da formação continuada a partir das 

necessidades apresentadas no cotidiano escolar.    

       Todos os profissionais participam ativamente de cursos, oficinas pedagógicas, 

treinamentos, reuniões e palestras que são oferecidos pela nossa Instituição, pela 

Secretaria de Estado de Educação e por outros órgãos de parceria.  

       Alguns programas de formação:  

➢ Semana Pedagógica organizada pela escola: no início do 1º e do 2º semestre.  

➢ Treinamento de pessoal: cursos, palestras e oficinas organizados e realizado 

pela equipe gestora da escola.  

➢ Coordenações coletivas para professoras e monitoras, realizada semanalmente 

pela coordenadora pedagógica. 

➢ Programas da SEEDF: Reuniões mensais para os coordenadores pedagógicos, 

Dia de Formação dos Profissionais da Educação Infantil, Dias Letivos Temáticos e 

Virada Pedagógica (oficinas pedagógicas).  

➢ Programa Mesa Brasil SESC: promove atividades como cursos, oficinas e 

palestras nas áreas de Nutrição e Serviço Social com o objetivo de promover a 

alimentação adequada, a reeducação alimentar e fortalecer as instituições assistidas, 

bem como a nossa instituição. Participam das formações a nutricionista e o pessoal de 

cozinha.  
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5. Recursos financeiros 

               A Casa do Pequeno Polegar por ser uma Instituição Parceira com o Poder Público/SEEDF, 

prevê seus recursos orçamentários por meio da quantidade de crianças (avaliação per capita) 

a serem atendidas no ano seguinte: é elaborado o plano de trabalho, onde se coloca uma 

previsão de todos os gastos que a Casa terá, como recursos humanos, material de consumo 

e serviços de terceiros. 

            Além do recurso Público que a Casa recebe, são realizados bazares e almoços 

beneficentes ao longo do ano para complementar os gastos que a Parceria da Secretaria de 

Educação não cobre.  

 

6.  Administrativa  

     É a área responsável pela administração da Casa, que de acordo com o Plano de 

Trabalho, tem a previsão de pagamento de recursos humanos, material de consumo e 

serviços de terceiros, que compõe o andamento e funcionamento da Casa, para 

cumprimento do objeto.  

      Para os recursos humanos, é feito uma seleção, é exigida escolaridade dependendo 

da área a ser contratada. 

      Para as outras previsões são necessários três orçamentos, para se ter contato com 

empresas, no intuito de aquisição de bens ou serviços de menor valor, atendendo-se o 

requerido pela Administração Pública. 

      O patrimônio da entidade recebe a manutenção de acordo com as necessidades que 

vão surgindo, onde são usados os recursos tanto do Pequeno Polegar quanto do Termo 

de Colaboração. 

 
 

13. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

        A avaliação do Proposta Pedagógica necessitará de uma ação conjunta durante todo 

ano letivo de 2019, onde ele será acompanhado, avaliado e executado pela Equipe 

Pedagógica da Escola (gestores, coordenadora pedagógica, professoras e monitoras).   
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        As avaliações acontecerão periodicamente em reuniões pedagógicas coletivas, em 

reuniões do Conselho de Classe, por meio de registros, e em dias de treinamentos de 

capacitação profissional. 

       Quanto aos pais, poderão avaliar a Proposta Pedagógica em reuniões com a direção 

da escola e/ou professoras, por meio da sua participação nos eventos e projetos da escola, 

bem como no Dia Letivo Temático.   

       A execução da Proposta Pedagógica também será acompanhada semanalmente pela 

Gestora da Secretaria de Educação do Distrito Federal e registrado em ficha específica 

sempre que necessário, com as devidas correções, orientações, destaques e elogios.  

       Destacamos que todo o processo que ocorrerá na escola será realizado de forma 

transparente, a fim de facilitar a identificação dos problemas e estabelecer estratégias junto 

à comunidade escolar. Com o resultado desse processo será possível elaborar para o ano 

seguinte uma Proposta correspondente com a realidade escolar. 
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