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NOSSA SENHORA DO FILERMO 

Telefone (61) 3447 6602 

Conselho organizador,  

O Conselho organizador foi formado para planejar coletivamente, colher informações das 

crianças, auxiliares de educação, dos pais e responsáveis, visando subsidiar na elaboração do 

Projeto Pedagógico, consoante Lei nº 4.751, de 07 de fevereiro de 2012, de gestão democrática 

da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, baseado no estudo do Currículo em Movimento 

da Educação Básica, bem como cumprimento das Orientações Pedagógicas para Instituições 

Conveniadas que ofertam Educação Infantil, apresentação de vídeos da Mídia Pedagógica para 

apoio da coordenação, estudos de textos selecionados para a discussão nas coordenações 

pedagógicas, reuniões, registro por meio de questionários e gráficos contendo observações e 

sugestões do Conselho Organizador em conjunto com a comunidade educacional.  

Ressaltamos que, os dados coletados foram expostos para apreciação da comunidade da 

CRECHE NOSSA SENHORA DO FIELRMO, até chegar aos moldes finais de elaboração do 

Projeto Pedagógico. Sua formação Conselho contempla seguintes segmentos, conforme abaixo:  
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Missão 

 

Creche Nossa Senhora do Filermo busca incessante através de uma educação de 

qualidade social, que atenda aos interesses e necessidades das crianças e de seus 

familiares, proporcionando-lhes condições adequadas e satisfatórias para se 

desenvolverem integralmente nos aspectos físico, emocional, intelectual, moral, social e 

espiritual, por meio da interação com seus pares e com os adultos em um ambiente de 

incentivo à autonomia, cooperação e de respeito mútuo e a se tornarem sujeitos 

responsáveis e inseridos na sociedade, oferecendo-lhes gratuidade no atendimento das 

crianças por um período de 10 h de permanência na escola . 

 

 

Visão 

 

Manter o padrão de qualidade da rede pública de ensino no atendimento integral 

de crianças em idade creche, com ênfase no cuidar e educar com afetividade.   

 

 

 

Valores 

 

O desenvolvimento na perspectiva da integralidade, evidencia a indissociabilidade 

do educar e cuidar e do brincar e interagir no atendimento às crianças. 
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I APRESENTAÇÃO   

 

Não haveria criatividade sem curiosidade que nos move e que nos põe 

pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, 

acrescentando a ele algo que fazemos, FREIRE (2007): (p.32) 

 

 O ser humano está cada vez mais insensível ao ambiente natural, devido a correria 

do dia a dia e as informações aceleradas que muitas vezes exige toda nossa atenção. 

Deixamos de perceber a essência e importância que o ambiente natural nos proporciona 

e com isso perdemos a oportunidade de prestigiar e sentir seus benefícios e beleza. 

Aprendemos uns com os outros e essa aprendizagem impulsiona o desenvolvimento 

humano.  

O contexto educativo pensado para a criança, não pensa a complexidade que 

envolve a infância, mas centra no desenvolvimento intelectual e cognitivo, com vistas a 

um futuro. Não pensa a expressão do corpo da criança, em suas emoções e, sim, foca no 

desenvolvimento de seus conectivos neurais. Diante de todas essas reflexões, acreditamos 

que o Projeto Pedagógico da Creche Nossa Senhora do Filermo, seja o de ruptura com 

essa lógica existente, ou seja, voltar o pensar para a criança com significado.  

Não é pensar “sobre” a criança, mas sim, convidá-la a fazer parte do processo. É 

voltar o olhar e o ouvir para a própria criança, pois ela tem muito a revelar acerca do seu 

modo de estar no mundo. Sendo assim, indaga-se: quais são as reais necessidades, 

vontades e interesses da criança? Esse é o desafio que nossa escola busca desenvolver 

com esse projeto. Com o objetivo promover na criança a interação, o cuidado, a 

preservação e o conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, 

assim como o não desperdício dos recursos naturais. Buscamos desenvolver projetos que 

atendam necessidades e interesses da comunidade escolar.  

A princípio, ocorreram observações e discussões de como poderia ser uma escola 

que realmente considere a criança, sua infância e o que é interessante para ela. Assim, 

diante dessa reflexão o grupo de profissionais da escola concluiu que as crianças precisam 

por um espaço em que de fato, suas reais necessidades, vontades e interesses sejam 

considerados e respeitados. Dessas reflexões pensou-se na elaboração do Projeto 

Pedagógico para 2019. Vale ressaltar que este PP se constituirá ao longo do ano letivo, 

pois pretende considerar o protagonismo das crianças no processo de elaboração do PP.  
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Portanto, não basta atender o grupo de profissionais que atuam na escola, mas faz-

se necessário abrir espaços de conversas com as famílias e, sobretudo, com as crianças.  

A escuta atenta de todos os envolvidos é fator essencial nesse processo. Ao longo 

do ano letivo, teremos momentos de estudos subsidiados por textos, vídeos e outros 

instrumentos, para suscitar as discussões acerca da criança, da infância, seus interesses 

e/ou necessidades e do contexto da Educação Infantil. Bem como, encontros que 

envolvam toda a comunidade escolar para constantes discussões acerca do PP. Ressalta-

se que a participação da criança nesse processo é fundamental. Esta proposta está em 

consonância com as Diretrizes Nacionais da Educação Básica e o Currículo em 

Movimento da Educação Básica do Distrito Federal, entrelaçada com as particularidades 

e especificidades da comunidade escolar da Creche Nossa Senhora do Filermo.  

 

    

 

2-ORIGEM HISTÓRICA, NATUREZA E CONTEXTO DA 

INSTITUIÇÃO 

 

 A Associação Cruz de Malta foi fundada em 1º de dezembro de 1976, pelo 

Capelão Padre Otto Wihelm Amann, cujo legado está assentado em princípios cristãos 

que são reflexos de sua sensibilidade e pragmatismo, os quais inspiram e norteiam a 

condução das obras assistenciais, inclusive do Creche Nossa Senhora do Filermo. 

 Padre Otto iniciou as atividades da Associação Cruz de Malta São João Batista 

de Jerusalém em Brasília para crianças até seis anos. Assegurou recursos financeiros para 

o custeio através do Fundo Educacional POWA e de doações obtidas pela 

MISSIONSPROKURA. Em 1991, o Padre Otto faleceu, no entanto o trabalho teve 

continuidade através do Dr. Wolf Ang Franz Jose Sauer – embaixador da Ordem de Malta 

no Brasil e toda equipe administrativa que buscou recursos para a continuação do projeto. 
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A. Dados da Mantenedora 

 

 
 
B-  Dados da Instituição Educacional 
 

Órgão/Entidade: 
Creche Cruz de Malta Nossa Senhora de Filermo 

CNPJ: 
00.436.790/001-52 

Endereço: 
SGAN 908 módulos E, F, G – Asa Norte 

E-mail: cruzdemaltafilermo@gmail.com 

Cidade: 
Brasília 

UF: 
DF 

CEP: 
70.790-080 

Telefone: 
3447-6602 

Entidade privada sem 
fins lucrativos. 

Convênio: 
TC Nº 104/2017 

Data criação: 
01/06/1980 

Diretor Presidente: 
Volker Egon Bohne 

Diretor Pedagógico: 
Janaina Ribeiro dos Santos 

Coordenadora Pedagógica: 
Aline Ribeiro de Souza 

Etapas da educação Básica oferecida: 
Educação Infantil (Berçário II, Maternal I e Maternal II). 

Turno de funcionamento oferecido: 
Integral das 07h30min a 17h30min. 

Por meio da parceria entre o Governo do Distrito Federal e a Associação Cruz de 

Malta, responsável pela administração da verba e recursos humanos devidamente 

capacitados para o atendimento às crianças no desenvolvimento do trabalho pedagógico 

e cumprimento das rotinas próprias a uma instituição de educação infantil, a Creche Nossa 

Senhora do Filermo tornou se uma realidade. 

 

Mantenedora: 
Associação Cruz de Malta 

CNPJ: 
00.436.790/0001-52 

Endereço: 
Quadra 507 Bloco C – W3 Norte 

E-mail: 
associacaocruzdemaltabrasilia@gmail.com 

CEP: 
70740-535 

Telefone: 
3274-8015 

Entidade privada sem 
fins lucrativos. 

Data fundação: 
01/12/1976 

 

Presidente: 
Volker Egon Bohne 

CNAS: 
238.813/82 

Utilidade Pública Federal: 
21.896/01 

mailto:cruzdemaltafilermo@gmail.com
mailto:associacaocruzdemaltabrasilia@gmail.com
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2.1-Característica Física 
A Creche Cruz de Malta Nossa Senhora de Filermo conta com espaço físico para 

o atendimento de 253 crianças. Atualmente a Instituição possui convênio com Secretaria 

de Estado e Educação do Distrito Federal – SEEDF desde 2009, tendo acompanhamento 

pedagógico e financeiro por serviços públicos designados. As crianças são acompanhadas 

pela UNIPLAT (Unidade Regional de Planejamento Educacional e de Tecnologia na 

Educação ) por meio de cadastro. 

Dentro dos projetos assistenciais a Instituição, possibilita a inclusão de pessoas 

com necessidades especiais e adolescentes com idades superiores a 16 anos de idade, 

ambos com contratação trabalhista.  

O objetivo desse apoio é a inclusão da pessoa à comunidade, tirando-a do eventual 

isolamento em que vive, e o pedagógico, aqueles com quais conviverão, no sentido da 

eliminação ou do não surgimento de tal preconceito. 

Possui instalações com área aproximada de 5.400 m², para atividades que atendem 

atualmente as seguintes modalidades: Berçário II (um ano de idade), Maternal I (dois anos 

de idade) e Maternal II (três anos de idade), com capacidade para atender 253 (duzentas 

e cinquenta e três) crianças. 

A Creche Cruz de Malta Nossa Senhora de Filermo é formada por 13 salas (para 

acomodação, estimulação, convivência, atividades socioeducativas, pátio externo, pátio 

interno, parque de areia, casinha de boneca, biblioteca/brinquedoteca, videoteca), 04 

banheiros adultos destinados aos colaboradores (sendo 02 femininos e 02 masculinos), 

06 banheiros infantis (03 femininos, 03 masculinos, sendo que todos os vasos e chuveiros 

são adaptados aos infantes), 01 banheiro para Pessoas com Deficiência – PcD, recepção, 

sala de direção pedagógica, sala para o administrativo, sala de nutrição, cozinha, 
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refeitório, depósito, parquinho e espaço aberto pavimentado para recreação.  

A Instituição funciona em horário integral, das 07h30min às 17h30min. Os 

profissionais que desenvolvem atividades educacionais sistemáticas e diretas com as 

crianças são contratados segundo profissão e qualificação exigida e de acordo com as 

normas de consolidação das Leis do trabalho (CLT).  

2.2-Características sociais, econômicas e culturais da comunidade 
  

O Creche Nossa Senhora do Filermo atende uma comunidade com aspectos 

culturais variados. Ao iniciar o ano letivo a instituição planeja uma organização 

diferenciada para o período de adaptação, pois muitas crianças apresentam choro, medo 

e insegurança por muitas vezes ser o primeiro contato com o ambiente escolar.  

Cabe a equipe pedagógica acolher as crianças de forma que se sintam seguras e 

protegidas demonstrando carinho e amor, conforme os eixos do currículo em movimento: 

educar, cuidar, brincar e interagir. “O movimento de cuidar encaminha para a 

relativização desses lugares já cristalizados: de dar o conhecimento, de ensinar e instruir, 

dar afeto, dar o melhor, dar.” (GUIMARÃES, 2008: 154)  

Os profissionais que desenvolvem atividades educacionais sistemáticas e diretas 

com as crianças são contratados segundo profissão e qualificação exigida e de acordo com 

as normas de consolidação das Leis do trabalho (CLT).  

As professoras e algumas monitoras, possuem formação em nível superior, 

inclusive alguns com cursos de pós-graduação. Todos se sentem estimulados na busca de 

aprender a aprender e aprender a fazer. A equipe, participam espontaneamente de cursos 

e palestras oferecidos pela SEEDF e outros. 

Para atender esta demanda, a Instituição conta com 59 (cinquenta e nove) 

colaboradores ocupando diferentes funções, conforme apresentado na tabela seguinte: 

 

 

              

FUNÇÃO 
Nº DE 

FUNCIONÁRIOS 

Coordenador Administrativo 01 
Diretor Pedagógico 01 
Coordenadora Pedagógica 01 
Professores 11 

Monitores 28 
Auxiliares Administrativos 06 
Cozinheiras 02 
Auxiliares de cozinha 03 

Serviço de Conservação e Limpeza 04 
Nutricionista 01 

Porteira 01 
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Para garantir atendimento de qualidade as 253 crianças e suas famílias precisamos 

saber acerca da comunidade em que o CRECHE está incluída.  

 A captação destas crianças é realizada pela UNIPLAT (Unidade Regional de 

Planejamento Educacional e de Tecnologia na Educação) na qual é feita inscrição, 

classificação e a seleção no cadastro de solicitação o de vaga, via sistema informatizado 

(I - Educar).  

As vagas serão disponibilizadas para as crianças inscritas e classificadas conforme 

os critérios socioeconômicos elencados abaixo:  

 Baixa Renda:  

 Criança cuja família participa de algum programa de assistência social; - 

 Medida Protetiva: 

 Criança em situação de vulnerabilidade social; - 

 Risco Nutricional: Criança em estado de vulnerabilidade nutricional com 

declaração da Secretaria de Saúde; -  

 Mãe Trabalhadora: Criança cuja mãe é trabalhadora, formalmente ou 

informalmente.  

 

O encaminhamento das crianças a serem matriculadas em instituições 

conveniadas é procedimento de responsabilidade da Subsecretaria de Planejamento, 

Acompanhamento e Avaliação Educacional (SUPLAV) da SEEDF, por meio da Unidade 

Regional de Planejamento e Avaliação. 

Segundo Plano de Trabalho e a Orientação Pedagógica para as Conveniadas as 

turmas são assim distribuídas: 

Tabela 2 – Quantitativo de crianças por faixa etária 

      

 

 

 

 

Qt. 

Turmas 

Qt. Vagas Faixa Etária Descrição 

01 23 BERÇÁRIO 

II 

12 (doze) meses a 23 (vinte e três) 

meses 

05 115 MATERNAL 

I 

02 (dois) anos completos ou a 

completar 

05 115 MATERNAL 

II 

03 (três) anos completos ou a 

completar 
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3- DIAGNÓSTICO DA ESCOLA 

A captação destas crianças é realizada pela UNIPLAT (Unidade Regional de 

Planejamento Educacional e de Tecnologia na Educação) na qual é feita inscrição, 

classificação e a seleção no cadastro de solicitação o de vaga, via sistema informatizado 

(I - Educar). 

O encaminhamento das crianças a serem matriculadas em instituições 

conveniadas é procedimento de responsabilidade da Subsecretaria de Planejamento, 

Acompanhamento e Avaliação Educacional (SUPLAV) da SEEDF, por meio da Unidade 

Regional de Planejamento e Avaliação. Segundo Plano de Trabalho e a Orientação 

Pedagógica para as Conveniadas as turmas são assim distribuídas: 

Tabela 3 – Quantitativo de crianças por faixa etária  

     

Partindo da concepção de que o contexto familiar é um grande influenciador no 

processo de desenvolvimento social e aprendizagem da criança, realiza-se anualmente um 

levantamento socioeconômico mediante a aplicação de um questionário social (em anexo) 

com os pais, para melhor conhecimento da realidade familiar. 

 A Creche Nossa Senhora do Filermo atende crianças oriundas das diferentes 

regiões administrativas do Distrito Federal, bem como do entorno. A seguir são 

apresentados dados que identificam as características presentes no grupo familiar das 

crianças atendidas Creche Nossa Senhora do Filermo obtidos a partir de questionários 

preenchidos pelos pais ou responsáveis.  

  

 

 

 

Qt. 

Turmas 

Qt. Vagas Faixa Etária Descrição 

01 23 BERÇÁRIO II 12 (doze) meses a 23 (vinte e três) meses 

05 115 MATERNAL I 02 (dois) anos completos ou a completar 

05 115 MATERNAL 

II 

03 (três) anos completos ou a completar 
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Gráfico 1 – Renda Mensal das Famílias 

 

O Resultado apresentado no gráfico 1 demonstrou que a renda mensal da maioria 

das famílias atendidas pela instituição ganha até quatro salários mínimos. 

Gráfico 2 – Local onde as famílias residem 

 

Conforme apresentado no gráfico 2, a maioria das crianças e suas famílias também 

residem em outras Regiões Administrativas e também no Estado de Goiás, como eles 

definem, tais como:  em Águas Lindas – GO, em Luziânia – GO, no Recanto das Emas, 

06 no Lago Norte, no Jardim Mangueiral, em Planaltina, no Valparaíso – GO, no 

Cruzeiro, 12 em Brasília, em Taguatinga, no Paranoá, na Ceilândia, no Varjão, no Itapoã, 

em Sobradinho, em Santa Maria, no Gama, na Vila Planalto, no Sudoeste, em Águas 

Claras, na Asa Norte, 01 no Del Lago, no Guará, em São Sebastião, no Vale do 

Amanhecer, no Lago Sul, na Asa Sul, na Ocidental, na Fazendinha e em Vicente Pires.  

1%
21%

16%

47%

15%

Renda Mensal das Famílias

Sem Renda

Até um salário mínimo

De 1 a 2 de salários mínimos

De 2 a 4 de salários mínimos

Superios a 5 salários mínimos

15%

80%

5%

Local onde as Famílias residem

Plano Piloto

Regiõeses Administrativas

Goias
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A maioria das famílias das crianças atendidas trabalha na mesma região em que 

se situa a instituição conveniada. 

Na atualidade não podemos falar mais da família brasileira numa perspectiva 

generalista, uma vez que coexistem vários modelos de composição familiar em nossa 

sociedade, tendo cada uma delas suas características e não mais seguindo padrões antigos. 

Na época presente existem famílias de pais separados, chefiadas por mulheres, chefiadas 

por homens sem a companheira, a extensa, a homossexual, e ainda a nuclear, que seria a 

formação familiar do início dos tempos formada de pai, mãe e filhos, mas não seguindo 

os padrões de antigamente. 

Percebe-se que algumas crianças tem a necessidade de um trabalho de 

conscientização de uma alimentação saudável, bons hábitos de higiene pessoal e 

ambiental. De acordo com questionário socioeconômico enviado à comunidade escolar 

no primeiro semestre de 2019, em sua maioria, as famílias são compostas por pai, mãe e 

dois filhos com mais de três pessoas.  

De acordo com o questionário aplicado aos responsáveis segue algumas 

sugestões para melhoria da Creche Nossa Senhora do Filermo: 

 Que as reuniões aconteçam aos sábados 

 Organização do estacionamento de veículos   

 Flexibilidade no horário de entrada e saída dos alunos 

 Mais atividades esportivas para crianças 

 Que os pais participem mais das atividades propostas pela Instituição 

 Melhorar a segurança 

 Melhorar a comunicação entre creche e comunidade 

4-ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO  

O CRECHE NOSSA SENHORA DO FILERMO funciona em período integral 

das 7 horas e 30 minutos às 17 horas e 30 minutos, atendendo atualmente 253 crianças. 

A organização curricular conforme o Currículo em Movimento da Educação Infantil 2018 

é feita a partir de faixa etárias ampliadas, considerando que as interações e brincadeiras 

são seus eixos fundamentais para o desenvolvimento da criança, sendo: 

Bebês: 0 a 1 ano e 6 meses; 

Crianças bem pequenas: 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses.  
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O preenchimento do horário integral é organizado para atender as necessidades 

das crianças, estando dividido da seguinte forma: 

 7h 30 min às 8h 30 min – acolhida, café da manhã e higienização assistida;  

 8h 30 min às 10h – organização do material individual, organização do 

espaço para as atividades propostas, troca de informações entres as 

educadoras as crianças na rodinha e atividades conforme centros de 

interesses.  

 10h – colação. Esta normalmente é um lanche leve como fruta, suco, 

vitamina ou iogurte.  

 10h 30 min às 11h 30 min - realização de atividades pedagógicas livres, 

dirigidas, coletivas e/ou individual, conforme planejamento.  

 11h 30 min às 12h 30 min – almoço, troca de informações entre as 

educadoras e higienização assistida.  

 12h 30 min às 14h– descanso e atividades alternativas voltadas às crianças 

que não dormem ou venham a acordar.  

 14h às 15h – lanche e banho. 

 15h às 16h 30 min – atividades de livre escolha coletiva, banho e troca de 

roupa. 

 16h 30 min às 17h – jantar e higienização  

 17h às 17h 30 min – entrega das agendas, contação de histórias, músicas, 

filmes etc., encerramento das atividades e reorganização das salas. 

 

É importante ressaltar que a rotina supracitada é flexível, podendo eventualmente 

ser modificada tão logo seja necessário, levando-se em consideração a necessidade 

apresentada pelas crianças, priorizando uma situação de conforto e da regularidade dos 

horários, para que se sintam seguras, pois “a criança pré-escolar encontra-se em um 

momento de vida em que precisa ter certa rotina de trabalho que a situe num tempo e num 

espaço por ela vivenciados” (NICOLAU, 1986, p.153) 

Desse modo, as atividades pedagógicas se dão, a princípio, em uma construção 

coletiva do conhecimento de mundo que gera aprendizagens significativas e essenciais à 

formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos. Dizemos isso, porque a 

criança é capaz de atuar com autonomia e consciência crítica, dignidade e 

responsabilidade na sociedade em que vive e na qual espera ser atendida, em suas 

necessidades individuais, sociais, políticas e econômicas. 

As crianças participam da rotina da sala de aula com atividades diversificadas no 

horário oposto ou não da aula como: atividades pessoais, dirigidas e livres; sono; banho;  

alimentação; estimulações diversificadas na sala de informática, brinquedoteca, 

anfiteatro, pátio e parque de areia. 
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 É ressaltada a contextualização, ou seja, a abertura e sensibilidade para identificar 

as relações que existem entre os conteúdos do ensino e das situações das aprendizagens 

com os contextos de vida social e pessoal, de modo a estabelecer uma relação ativa entre 

a criança e o objeto do conhecimento, envolvendo a comunidade escolar em geral na 

discussão e definição de prioridades, estratégias e ações no processo educativo.  

Com assistência de monitoras e pedagogas, bem como a equipe gestora, em todas 

as turmas, a escola oferece atenção às necessidades pedagógicas de cada criança, em 

momentos diários de estimulação individual e em grupo. Este acompanhamento do 

desenvolvimento de cada criança é realizado de forma individual. 

 Contamos com a participação de monitores, os quais colaboram ativamente com 

a qualificação do trabalho pedagógico.  

As atividades propostas na escola são discutidas em coordenações pedagógicas 

com a equipe de professoras e gestoras, e em alguns momentos, nas atividades livres, as 

crianças são consultadas do que desejam fazer, e para isso é necessário que o ambiente, 

em termos de matérias e espaços, dê condições. 

 As crianças maiores podem participar na própria organização das atividades em 

um planejamento de festa, por exemplo, pois se trata de uma atividade coletiva que pode 

ser organizada junto com as crianças.  

O mesmo pode ser feito em relação a um passeio, uma visita fora da instituição, 

dentre outros. Não devemos separar o "cuidar do educar." Uma das preocupações básicas 

das atividades de cuidado pessoal é com a saúde, entendendo a saúde como sendo o bem-

estar físico, psicológico e social da criança. 

A higiene, o sono e a alimentação são algumas das principais condições para a sua 

vida, é necessária uma atenção maior em relação à limpeza e aos hábitos adequados de 

higiene. Também a alimentação é muito importante e não deve ser encarada com 

momento de dificuldade e de tensão. 

 É importante observamos alguns detalhes, tais como o uso do guardanapo, a 

utilização correta dos talheres, e a ingestão de líquidos no momento adequado. É possível 

organizar brincadeiras e músicas que envolvem questões de higiene e alimentação. 

 O sono é outro fator relevante para a saúde da criança, o ideal é que sejam 

ofertadas outras opções de atividades para as crianças que não querem ou não conseguem 

dormir. O momento do banho é especial para a criança na escola. No berçário devemos  
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cuidar da temperatura da água, arrumar as roupas antecipadamente e escolher os 

brinquedos para entreter a criança antes, durante e após o banho.  

As atividades dirigidas são aquelas que o professor realiza com uma ou poucas 

crianças, procurando chamar a atenção para algum elemento novo do ambiente, como 

uma figura uma brincadeira com som etc.  

As crianças realizam passeios pela creche, o adulto coordena inúmeras atividades 

com as crianças, a partir de acordo com a faixa etária, tais como: contar histórias, fazer 

teatro com fantoches, ensinar músicas e brincadeiras de roda, brincar de esconde-esconde, 

pique pega, etc.  

O interessante é propor atividades à criança e deixá-la segura para escolher a 

forma de participar. Isso significa respeitar seu ritmo, confiar na criança, na sua 

capacidade de ação e na liberdade que tem para expressar seus sentimentos. 

Nas atividades livres a criança tem a opção de escolher, dentre as atividades 

dispostas tanto em sala, quanto na área externa a que mais lhe interessa no momento, e 

poderá desenvolvê-la sozinha ou acompanhada de outros/as colegas e sempre com a 

supervisão das educadoras. Portanto, a Educação Infantil deve proporcionar às crianças 

uma formação integral através das aprendizagens, tendo na ação pedagógica a 

necessidade, interesse, realidade e os conhecimentos infantis como ponto de partida.  

Aqui na Creche Nossa Senhora do Filermo proporcionamos às crianças uma 

formação integral através de cada período ou faixa etária ( bebês, crianças bem pequenas e 

crianças pequenas ),  tendo na ação pedagógica as diferentes infâncias,  necessidades, 

interesses, realidade e o desenvolvimento individual de  físico, social, cognitivo, motor e 

emocional de cada criança.  Nosso trabalho é desenvolvido mediante aos eixos 

integradores: EDUCAR E CUIDAR , BRINCAR E INTERAGIR  e os campos de 

experiências – O EU, O OUTRO E O NÓS; CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS; 

TRAÇOS, SONS,CORES E FORMAS; ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO E ESPAÇÕS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES. 
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5- FUNÇÃO SOCIAL ( Missão ) 

Tem como missão a busca incessante de uma educação de qualidade social, que 

atenda aos interesses e necessidades das crianças, buscando, proporcionar-lhes condições 

adequadas e satisfatórias para se desenvolverem integralmente nos aspectos físico, 

emocional, intelectual, moral, social e espiritual, por meio da interação com seus pares e 

com os adultos em um ambiente de incentivo à autonomia, à cooperação, e ao respeito 

mútuo a fim de se tornarem sujeitos responsáveis e inseridos na sociedade.  

A missão da escola, portanto, está pautada nas orientações dos documentos 

norteadores da prática pedagógica na Educação Infantil, principalmente no Currículo em 

Movimento (2014) enfatizando que esta modalidade de educação tem por finalidade o 

desenvolvimento integral da criança. Por isso o trabalho da escola visa conceber a criança  

 

 



  

P á g i n a  19 | 55 

 

em todas as suas dimensões formativas, complementando a ação da família e da 

comunidade, entendendo que a criança é sujeito da história e da cultura, que as infâncias 

são plurais em suas expressões étnicas, estéticas e éticas. 

Numa perspectiva de educação para a cidadania, a Creche deve estar preparada 

para oferecer caminhos, experiências e informações que estimulem a criança no processo 

de construção da identidade, autonomia, interação e socialização com o meio social, 

familiar e escolar, favorecendo a ampliação progressiva do conhecimento de mundo, 

assim sendo a criança sempre será o sujeito do aprendizado.  

A Creche é um universo social diferente do universo da família, favorecendo 

novas interações, ampliando desta maneira os conhecimentos do aluno a respeito de si e 

dos outros, bem como do seu vínculo com o mundo. 

 

 

 

 

 

  

 

 

6 - PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INSTITUCIONAL VISANDO A 

EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

 

 

 

 

 

O desenvolvimento do trabalho educativo desta instituição está voltado para o 

aprendizado do educando, promovendo a compreensão do meio em que vivem, maior 

percepção de si e elevação sociocultural das suas condições de vida a partir do 

aprendizado que ele constrói na escola. 

Acreditamos que a criança é um sujeito histórico e detentor do conhecimento. 
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Contudo, para garantir o desenvolvimento integral do aluno temos como referencial o 

currículo em movimento da educação básica – educação infantil, pautando nossas práticas 

nos seguintes princípios: 

 Princípios Éticos - De acordo com o currículo referem - se à valorização da 

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

ambiente e as diferentes culturas, identidades e singularidades. A formação ética terá 

como foco central o desenvolvimento do ser, onde se valoriza o “Eu” e o “Outro” e a 

formação para o desenvolvimento humano sustentável. Pretende-se aproveitar a 

diversidade cultural, de gênero e a biodiversidade para resgatar valores, mostrando 

claramente a realidade do mundo, onde, a construção de valores relacionados à vida e ao 

convívio esteja constantemente presente. 

 Princípios políticos - De acordo com o currículo refere-se à garantia dos 

direitos de cidadania, o exercício da criticidade e do respeito à democracia. Nosso 

trabalho é focado na criança como um ser social. que precisa exercer sua cidadania hoje. 

Através de atividades que estimulem sua criticidade, autonomia e respeito à democracia. 

Desde sua entrada na escola a criança é incentivada através do exemplo a tratar as pessoas 

com educação, a respeitar a diversidade humana. As 46 condições sociais em que vivem, 

as crianças são o principal fator de diversidade dentro do grupo geracional. Dentre as 

várias concepções, As Orientações Curriculares requerem um posicionamento dos 

educadores sobre qual é a visão que a Educação Infantil assume em relação ao bebê e   

criança pequena, qual seja: “(...) um ser humano em construção, em processo de 

humanização, pois a natureza humana é fruto de nossa história social” (ARCE, 2007). 

 Princípios estéticos - De acordo com o currículo referem-se à valorização da 

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

e culturais. Planejamos ações que estimulam a criatividade, a curiosidade, a emoção e as 

diversas manifestações artísticas e culturais, primamos por desenvolver com os alunos 

atividades contextualizadas e embasadas em temáticas de interesse ao universo infantil 

onde a fantasia e a imaginação são o foco, por isso, a pintura, recorte, colagem, a 

utilização da massinha de modelar, de materiais diversos, da expressão corporal, da 

música e dança e de atitudes que provoquem o sentimento de liberdade e autonomia são 

essenciais para o desenvolvimento físico e psicológico da criança, sem esquecer ainda de 

atitudes interdisciplinares necessárias à compreensão das abordagens atuais. As 

apresentações teatrais, as músicas, as danças, exposições de obras, passeios, trabalhos 

com autorretrato, as vivencias diversificadas que acontecem em nossa escola, ampliam as 



  

P á g i n a  21 | 55 

 

oportunidades das crianças criarem, estimulam a apreciação do seu fazer e das produções 

do outro. 

A instituição tem ainda como princípio o desenvolvimento do espírito criativo, 

baseado na amorosidade e na construção coletiva. Assim, as ações pedagógicas visam 

envolver toda a comunidade escolar em um processo de convivência, defendendo o 

respeito à vida em todas as suas dimensões, incorporando a afetividade e a sensibilidade 

como elementos de formação humana. Nesse sentido, entende-se que a escola é um 

espaço privilegiado de múltiplas funções e de convivência social, que visa ao 

desenvolvimento integral do ser humano, conforme os ideais de Anísio Teixeira, uma vez 

que a “educação é uma grande arte de convivência, que une os homens entre si em torno 

do direito de aprender e da conquista da cidadania” (SEEDF 2014, p.24) de acordo com 

os Pressupostos Teóricos do Currículo Em Movimento da Educação Básica para 

Educação Infantil. 

Por isso, as práticas pedagógicas adotadas na escola têm a intenção de 

proporcionar condições favoráveis à criança para participar ativamente das situações de 

aprendizagem, levando em consideração suas experiências constituídas anteriormente em 

outros contextos não formais de educação. Entretanto, isso não significa que o 

conhecimento sistematizado, deva ser secundário, pois: 

 

[...] sem dúvida alguma, a experiência da vida cotidiana da criança deve ser 

levada em conta no processo de ensino-aprendizagem, no entanto o professor 

deve agir na reestruturação qualitativa deste conhecimento espontâneo, 

levando o aluno a superá-lo por meio da apropriação do conhecimento 

científico-teórico. Na relação dialética entre conceito espontâneo e 

conhecimento científico, percebe-se o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores (FACCI, 2004, p.235 apud MARSIGLIA, 2011, p.24)  

 

Na perspectiva de Leonardo Boff (1999) “cuidar é mais que um ato; é uma 

atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção, de zelo e de desvelo. 

Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de 

envolvimento afetivo com o outro” (p. 33). Com esse intuito o trabalho na instituição 

busca a qualificação dos processos de aprendizagem que impulsionam a promoção do 

desenvolvimento integral das crianças atendidas. Em uma compreensão em que educar e 

cuidar são indissociáveis as ações pedagógicas devem considerar: 

 

Principalmente, as necessidades das crianças, que quando observadas, ouvidas 

e respeitadas, podem dar pistas importantes sobre a qualidade do que estão 

recebendo. Os procedimentos de cuidado também precisam seguir os 
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princípios de promoção da saúde. Para se atingir os objetivos dos cuidados com 

a preservação da vida e com o desenvolvimento das capacidades humanas, é 

necessário que as atitudes e procedimentos estejam baseados em 

conhecimentos específicos sobre desenvolvimento biológico, emocional e 

intelectual das crianças levando em conta diferentes realidades socioculturais 

(BRASIL, 1998, p.25). 

 

A prática pedagógica da instituição, pautada nas orientações do Currículo em 

Movimento para Educação Infantil (SEEDF, 2014, p. 144) busca valorizar os saberes do 

dia a dia já adquiridos pelas crianças, oportunizando um “processo de interação com o 

mundo físico em que elas elaboram explicações para fenômenos e acontecimentos e 

também vão operando, formulando e refutando conceitos”. Assim são capazes de 

compreender a organização da sociedade, a diferenciação de grupos, as maneiras de viver 

e de trabalhar, os sentimentos de pertencimento aos grupos e os elementos culturais e 

sociais. 

A inclusão de princípios na proposta pedagógica para conduzir as relações 

professor x crianças são proporcionadas através das condições para atender as 

necessidades das mesmas. Nessa perspectiva de integração e de sociabilidade, a Escola 

Integral pretende humanizar os espaços públicos disponíveis, garantindo aos educandos 

uma proposta educativa que contemple, além do acesso ao conhecimento historicamente 

construído pela humanidade, uma educação integral que lhes assegure o desenvolvimento 

em suas múltiplas dimensões. 

Princípios da Educação Integral 

 Os princípios basilares da Educação Integral nas escolas públicas do Distrito 

Federal são: 

Integralidade humana: visa à ampliação do desenvolvimento humano no mundo 

moderno e tem como premissa a ressignificação do processo educativo com base no 

reconhecimento do caráter multidimensional do ser humano, composto por aspectos 

psicomotores, cognitivos, afetivos, intuitivos e socioculturais integrados às experiências 

da vida. Dado o caráter perene do processo de aprendizagem, a perspectiva de educação 

integral respeita esse tempo, pois vistas desta forma, as aprendizagens se dão ao longo de 

toda a vida por meio de vivências educativas associadas às diversas áreas do 

conhecimento como arte, cultura, esporte, lazer, entre outras, oportunizando o 

desenvolvimento das potencialidades de cada sujeito. Nessa perspectiva, é a escola que 

ganha mais tempo para o processo de amadurecimento de aprendizagens de seus 

estudantes e não o estudante que irá passar mais tempo na escola. 
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 “Transdisciplinaridade”: prevê a percepção articulada do conhecimento 

disciplinar, induzindo à superação da fragmentação e estreitamento curricular. Segundo 

Rodrigues e Giágio (2001), a “transdisciplinaridade” é a coordenação do conhecimento 

em um sistema lógico que permite o livre trânsito de um campo do saber para outro, 

ultrapassando-se a concepção de disciplina e enfatizando-se o desenvolvimento de todas 

as nuances e aspectos do comportamento humano. Assim sendo, o que se propõe é o 

desenvolvimento do educando em sua completude e inteireza, respeitando-o como um ser 

consciente em processo de formação integral. Daí a importância de que as 

ações/atividades desenvolvidas pela escola ao longo do processo de ensino-aprendizagem  

sejam realizadas por meio de atividades provocativas, questionadoras, reflexivas e 

pautadas numa dimensão dialógica, de forma a contribuir para que, ao final do estudo, 

todos os participantes se sintam realizados, valorizados e responsabilizados pelo sucesso 

dos resultados obtidos. 

 Transversalidade: nesta perspectiva, implica adotar um raciocínio complexo, 

não cartesiano de forma a superar a hiper-especialização e a compartimentação dos 

saberes. Desta forma, conteúdos e experiências devem ser contextualizados e integrados, 

considerando os conhecimentos prévios trazidos da realidade de cada estudante em seu 

contexto comunitário.  

 “Intersetorialidade”: prevê a sinergia entre iniciativas federais, governamentais 

e da sociedade civil, fazendo dialogar com as diversas ações educativas que se encontram 

isoladas e dispersas nos territórios com a finalidade de implementar a educação integral. 

Assim, projetos educacionais podem ser desenvolvidos nas/pelas áreas de saúde, ação 

social, meio ambiente, cultura, segurança, turismo e esporte, entre outras, sendo 

disponibilizados às instituições educacionais para que sejam incorporados ao 

planejamento e execução destas.  

Territorialidade: consiste no mapeamento das cidades com a finalidade de 

promover a articulação das escolas com os diferentes espaços educativos e equipamentos 

públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, espaços de cultura e 

de esporte, construindo coletivamente uma cidade educadora em cada Região 

Administrativa a fim de transformarmos o Distrito Federal como o primeiro “estado” 

educador do Brasil. Nessa perspectiva de integração e de sociabilidade, a Escola Integral 

pretende humanizar os espaços públicos disponíveis, garantindo aos educandos uma 

proposta educativa que contemple, além do acesso ao conhecimento historicamente 
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construído pela humanidade, uma educação integral que lhes assegure o desenvolvimento 

em suas múltiplas dimensões. 

 Diálogo escola/comunidade: consiste no compartilhamento da responsabilidade 

e da tarefa de educar entre os profissionais da educação e de outras áreas, as famílias e 

diferentes atores sociais, sob a coordenação da escola e dos professores.  

A organização curricular da Escola Integral traduz-se em uma conjugação 

qualitativa de atividades educativas e culturais bem vivenciadas, integradas e articuladas 

pedagogicamente. Para Cavaliere (1996), o aumento do horário escolar “(...) é um 

elemento que coloca em pauta um tipo de mudança curricular que aponta em direção a 

uma prática de educação integral”. Essa concepção exige o compromisso e a 

coparticipação do tripé família-escola-comunidade, tendo em vista o desenvolvimento de  

um trabalho integrado, em prol de um currículo escolar voltado para as reais necessidades 

da comunidade escolar, a fim de que todos os partícipes sejam realmente beneficiados 

com uma educação de qualidade.  

Gestão democrático-participativa: refere-se à forma cooperativa e não 

competitiva de gestão que se estabelece entre os diversos atores da educação, visando ao 

pacto e participação de todos em prol da melhoria na qualidade do trabalho educativo. 

7- OBJETIVOS 

7.1-Objetivo Geral:  
 

Tem como por objetivo prestar atendimento de cuidado e educação às crianças de 

dois até quatro anos de idade, proporcionando-lhes condições de um desenvolvimento 

integral nos aspectos físico, psicológico, intelectual, social e espiritual, complementando 

a ação da família e da comunidade. 

7.2-Objetivos Específicos:  

 Compreender as práticas pedagógico-educacionais que favorecem o educar, o 

cuidar, o brincar e o interagir, favorecendo a aprendizagem que valorize a diversidade, a 

sustentabilidade e a construção da identidade e autonomia da criança por meio das 

interações sociais. 

 Estimular a convivência social sem pré-julgamento; 

 Desenvolver a criatividade, e ampliar o desejo pelas descobertas; 
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 Construir os valores da autonomia, do discernimento, da solidariedade e do respeito 

ao bem comum, tornando real a formação do indivíduo apto ao exercício pleno da 

cidadania; 

 Promover o cuidar e o educar de forma integrada, considerando o desenvolvimento 

integral das crianças; 

 Prestar atendimento educacional ás crianças, proporcionando lhes condições para seu 

desenvolvimento integral; 

 Criar oportunidades de integração com a família e comunidade escolar ampliando a 

troca de experiências e informações entre os envolvidos e aquisição de conhecimentos 

relativos ao processo de desenvolvimento das crianças; 

 Conscientizar sobre a sua existência como ser social, vinculado com o mundo, 

capaz de reconhecer os componentes da paisagem natural e das transformações 

provocadas pela ação humana, bem como da importância da preservação do meio 

ambiente para melhores condições de vida das futuras gerações; 

 Modificar espaço-tempo, didático-pedagógicos e organizacionais, que garantam a 

promoção da aprendizagem, adaptação e inclusão das crianças com necessidades 

especiais ao grupo; 

 Proporcionar ambientes e materiais adequados que oportunizam o envolvimento 

das crianças em atividades educativas: jogos e brincadeiras, ampliando gradualmente o 

conhecimento e o controle sobre o corpo e o movimento; 

 Construir o direcionamento diante da diversidade e a pluralidade de opiniões, de 

escolhas e de oportunidades, evidenciando a identidade de cada um na formação do seu 

ideário coletivo; 

 Disponibilizar o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o 

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

social; 

 Contemplar os princípios ético, estéticos e políticos no que se refere á formação da 

criança para o exercício progressivo da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade 

e do respeito ao bem comum; 

 Desenvolver a proposta pedagógica da instituição em consonância com o Currículo 

em Movimento da Educação Básica, as Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino e 

de Aprendizagem para Educação Básica, as Diretrizes Nacionais para Educação infantil 

e as orientações Pedagógicas para conveniamento com instituições sem fins lucrativos 

para atendimento à Educação Infantil; 
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 Cumprir integralmente o Calendário Escolar Oficial da SEEDF; 

 Ofertar cinco (cinco) refeições diárias variadas e adequadas às faixas etárias, 

compreendendo: café da manhã, lanche matinal, almoço, lanche vespertino e jantar. 

Enfim, a creche tem um trabalho pautado em objetivos voltados para o 

protagonismo infantil e construção de conhecimentos de forma inclusiva. 

8-CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

Os documentos oficiais explicam onde nossa prática pedagógica precisa estar 

fundamentada, assim o que se propõe é a teoria dos currículos, que diz respeito à 

sociedade que queremos construir, que tipo de aprendizagem e atividades vamos 

desenvolver em nossa Instituição para alcançar os objetivos.  

Na perspectiva de a Pedagogia Histórico-Crítica propor uma educação que 

transforme a sociedade, sendo a prática social um dos caminhos para um processo de 

ensino-aprendizagem satisfatório, que tenha vínculo entre teoria e prática, onde o 

conhecimento se torna um elemento transformador da realidade. Demerval Saviani define 

o termo Pedagogia Histórico-Crítica como a expressão de uma pedagogia empenhada na 

compreensão da questão educacional a partir do desenvolvimento histórico e embasada 

no materialismo histórico. Ela surgiu em torno de 1979 com o objetivo de constituir uma 

passagem da visão crítico-mecanicista à visão crítico-dialético, que significa 

compreender a Educação no contexto da sociedade e de sua organização visando sua 

transformação. 

A Pedagogia Histórico-Crítica coloca a prática social como ponto de partida e 

chegada do processo de ensino, que tem o potencial para instrumentalizar os sujeitos para 

ação e transformação da realidade. Outro aspecto importante reside na conexão entre 

teoria e prática que permite ao estudante, através do domínio do conhecimento 

sistematizado interferir em sua realidade, transformando-a. Essa defende a síntese entre 

qualidade-quantidade, que no uso de métodos adequados estimule a iniciativa e leve em 

conta os interesses e necessidades dos estudantes, além de seus ritmos de aprendizagem. 

Para Saviani deve-se facilitar ao máximo o processo transmissão-assimilação, permitindo 

a construção de conhecimentos significativos, privilegiando uma visão histórica do 

conhecimento humano, mediante a captação do movimento objetivo do processo 
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histórico, levando o estudante à compreensão dos fatores que determinam a construção 

da realidade social, com todos os seus conflitos e contradições. 

A Instituição tem por finalidade a ação educativa, observando os fundamentos 

norteadores: princípios éticos, políticos, estéticos, buscando 35 intermediar a realidade de 

cada criança com a diversidade e pluralidade de opiniões, inserir possibilitar 

oportunidades e escolhas, promover hábitos, atitudes e valores. 

De acordo com o Currículo em Movimento:  

A instituição de Educação Infantil é um lugar privilegiado para que as crianças 

tenham acesso à oportunidade de compartilhar saberes, de reorganizar e recriar suas 

experiências, de favorecer vivências provocativas, inovar e criar a cultura de ter contato 

e incorporar os bens culturais produzidos pela humanidade. (2014, p. 25).  

A educação tem por função criar condições para o desenvolvimento integral das 

crianças, viabilizando autonomia. Paulo Freire propõe uma pedagogia da autonomia na 

medida em que sua proposta está “fundada na ética, no respeito à dignidade e à própria 

autonomia do educando” (FREIRE, 2000, p. 11).  

A Pedagogia Histórica Crítica foi fortemente influenciada pelos trabalhos de 

Paulo freire um dos mais aclamados educadores críticos. Ele considera que o homem é 

sujeito de sua história. Buscando compreender o homem, suas ações e evolução ao longo 

da história a instituição apresenta as concepções/visões/princípios que norteiam este 

Projeto Político Pedagógico, através das: 

Dimensões Políticas: desenvolvendo nas crianças, suas capacidades e 

competências cognitivas, oferecendo currículo que preserve sua herança cultural e a 

integração dos conhecimentos. Construção de relações significativas num universo do 

conhecimento:           

 Aprender: construir conhecimentos;  

 Ensinar: oportunizar a construção de conhecimentos; 

 Avaliar: interpretar indicadores da construção de representações; 

 Linguagem: ligação entre contextos, professor e aluno. 

 

Dimensões Pedagógicas: visando competências e habilidades (dominar as 

linguagens, compreender os fenômenos, enfrentar situações problemas, construir 

argumentações e elaborar propostas). 

 Produto final: cidadão independente, competente e realizado.  

 Do educador se espera competência profissional, formação continuada, 

integridade de vida. 
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Valores: “Civismo, honestidade, cidadania, responsabilidade, organização, 

lealdade, pilares, justiça, organização, flexibilidade, coleguismo, humor, segurança, 

solidariedade, convicção, humanidade, segurança, disponibilidade, coragem, empenho, 

igualdade, coerência, agilidade, amor, amizade, respeito, consideração e paciência são 

alguns valores que consideramos indispensáveis ao nosso crescimento contínuo”. 

Filosóficos: Visão de mundo, sociedade, homem, conhecimento, criança, 

infância, instituição de Educação Infantil, educadora.  

Socioantropológicos: Visão do contexto sociocultural das crianças e de suas 

famílias, concepções sobre as relações com as famílias, com a comunidade, com outras 

entidades, movimentos sociais, órgãos da cidade. 

Psicopedagógicos: Visão de desenvolvimento infantil, de ensino-aprendizagem, 

de construção do conhecimento. 

Para realizarmos um trabalho significativo é preciso que haja um esforço coletivo 

com toda a comunidade escolar. O professor se torna sujeito fundamental no processo de 

ensino-aprendizagem. 

A Creche Nossa Senhora do Filermo tem como prioridade o desenvolvimento 

integral da criança nos aspectos afetivos, perceptivo-motor, social e cognitivo respeitando 

seus interesses, suas necessidades e cumprindo as funções de educar e cuidar, brincar e 

interagir. Essa ação é corroborada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil, quando a mesma afirma que “A educação em sua integralidade, 

entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo” (2014, p.36). 

Para Vygotsky A educação é entendida como o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens. Em outros termos, isso significa que a educação 

é entendida como mediação no seio da prática social global. A prática social se põe, 

portanto, como o ponto de partida e o ponto de chegada da prática educativa. Daí decorre 

um método pedagógico que parte da prática social onde professor e aluno se encontram 

igualmente inseridos, ocupando, porém, posições distintas, condição para que travem uma 

relação fecunda na compreensão e encaminhamento da solução dos problemas postos pela 

prática social, cabendo aos momentos intermediários do método identificar as questões 

suscitadas pela prática social (problematizarão), dispor os instrumentos teóricos e práticos 

para a sua compreensão e solução (instrumentação) e viabilizar sua incorporação como 

elementos integrantes da própria vida dos alunos. 
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O projeto educativo está pautado em Piaget, Vygotsky, Wallon, e Maria 

Montessori, pois estes autores mostram em suas teorias, a importância do 

desenvolvimento da afetividade e autonomia, paralelamente ao desenvolvimento 

cognitivo na escola. Estudos na área do desenvolvimento humano têm mostrado como 

questões afetivas e cognitivas influenciam diretamente no processo ensino-aprendizagem.  

Para Jean Piaget – A criança é concebida como um ser dinâmico, que a todo o 

momento interage com a realidade, operando ativamente com objetos e pessoas. Essa 

interação, com o ambiente, faz com que ela construa estruturas mentais e adquira 

maneiras de fazê-las funcionar. 

Vygotsky afirma que o aprendizado inclui interdependência dos indivíduos 

envolvidos no processo. Cabe ao educador o papel de interventor, desafiador, mediador 

provocando situações que levam os alunos a aprender. 

Henri Wallon em sua teoria aponta dois fatores que constitui condições para cada 

estágio do desenvolvimento afetivo e cognitivo, que são os fatores orgânicos e sociais. 

Método Montessori opõe-se aos métodos tradicionais que não respeitem as 

necessidades e os mecanismos evolutivos do desenvolvimento da criança. Ocupa um 

papel de destaque neste movimento pelas novas técnicas que apresentou para pré-escola 

e as primeiras séries do ensino fundamental. Montessori tem papel preponderante no seu 

trabalho educativo, pois pressupõe a compreensão das coisas a partir delas mesmas, tendo 

como função estimular e desenvolver na criança um impulso interior que se manifesta no 

trabalho espontâneo do intelecto. 

Piaget, Vygotsky, Wallon e Montessori contribuem com suas teorias de forma 

significativa e eficaz para a compreensão do desenvolvimento humano no processo de 

ensino-aprendizagem na Educação Infantil. De acordo com o Currículo em Movimento o 

que importa é tornar as datas e festas significativas e lúdicas para a criança priorizando-a 

como centro do planejamento curricular suas aprendizagens e seu desenvolvimento, sua 

cidadania. (2014, p. 57). 

Diante disso, os projetos são flexíveis, já que trabalhamos de acordo com a 

necessidade e o momento da criança. Assim, a leitura, a escrita e o brincar acabam se 

tornando elementos diários na rotina das crianças na primeira etapa da educação básica, 

pois segundo o Currículo em Movimento: "As práticas sociais não são apenas ações, 

também são linguagens" (2014, p. 59). Nas práticas sociais, as interações e a colaboração 

entre crianças e adultos favorecem a conquista da autonomia, a construção da identidade, 
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a expressão corporal, a ludicidade, o diálogo corporal entre outros elementos que 

compõem a pedagogia da educação infantil. 

A Educação Infantil exige uma política voltada para o lugar social que a criança 

ocupa na relação com outro em sua cultura. Aprendizagem ocorre no processo de relações 

interacionista vividas no ambiente cultural e valorizadas pela escola. Se a criança aprende 

brincando e imitando o adulto, então é importante que ela tenha autonomia para se 

envolver com processo de educação, tendo em vista que a criança é sempre o sujeito ativo 

do seu aprendizado. 

Nenhuma pessoa é igual à outra, ou seja, não existem duas pessoas iguais, portanto 

na sala de atividades cada criança e única, não tem como querer que aprendam ou se 

alimentem igual, é necessário observar essa pratica, porque cada um tem seu tempo de 

aprendizagem. 

8.1-Atendimento de Crianças com Necessidades Educacionais Especiais 

 

A Creche deve atender todas as crianças e atentar para a questão da inclusão, por 

isso de acordo com as orientações pedagógicas: 

A educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todas as etapas 

e modalidades da educação básica. Fundamenta se nos princípios da equidade, 

do direito a dignidade humana, da educabilidade de todos os seres humanos, 

independente de comprometimentos que possam apresentar no direito à 

igualdade de oportunidade educacional à liberdade de aprender e de expressar-

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

educacionais reconhecidas da diferença e da necessidade de condições distintas 

para a efetivação do processo educacional (pág. 63) 

Deste modo, a Educação Especial pressupõe a garantia do atendimento 

educacional especializado por meio da disponibilização de recursos e serviços da 

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

ensino e de aprendizagem. 

A Creche trabalha com a ideia de que se define como público da Educação 

Especial os estudantes com deficiências, Transtorno Global do Desenvolvimento-TGD e 

Altas Habilidades/Superdotação-AH/SD, conforme dispõe o Decreto 7611/2011.  

São consideradas pessoas com deficiência aquelas que têm impedimentos de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais em 

interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 

efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas. (pág. 

63) 
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  Nesse sentido, as convenentes devem estar em concordância com a 

legislação vigente quanto ao atendimento às pessoas com deficiência. Assim, devem 

garantir a eliminação de barreiras arquitetônicas, atitudinais e físicas, além de promover 

a oferta de atendimento educacional que considere as especificidades de cada criança.  

Concordamos com Bassedas (1999) quando o mesmo defende que o ambiente 

escolar, em especial um meio físico acessível pode ser extremamente libertador e pode 

transformar a possibilidade de integração entre as crianças e o seu desempenho, por isso 

estimulamos o convívio em sala de convivência com as crianças sempre incluindo sem 

preconceito.  

A perspectiva de trabalho com as crianças portadores de necessidades está pautado 

no conceito de Educação Inclusiva, que trouxe para as salas de aula do ensino regular, 

muitas das crianças anteriormente educadas em escolas especiais, devido a deficiências 

físicas e sensoriais as mais diversas. A conjunção dos conceitos atuais de Educação 

Inclusiva nos leva a rever com premência a escola de hoje, não apenas como instituição 

de ensino, mas como espaço arquitetônico que a contém. 

Atualmente, o CRECHE atende uma criança portadora de necessidade especial 

que apresenta a Síndrome de Willinas, infelizmente não dispomos de um ambiente 100% 

preparado para atendê-la, porém sempre buscamos o máximo de informação e 

qualificação com objetivo de suprir essa necessidade.   

       As escolas, assim como a nossa, passaram então, a receber um contingente de 

crianças que apresentam diferentes formas para caminhar, deslocar-se, escrever, brincar, 

interagir.  E o desafio é que se espera das instituições, que seus professores, seu espaço, 

seu mobiliário, estejam adequados a recebê-los. No entanto, não é essa a realidade que 

encontram, em muitos casos. 

8.2- Currículo 
 

Currículo é o modo de organizar as práticas educativas, refere-se aos espaços, a 

rotina, aos materiais que disponibilizamos para as crianças, as experiências com as 

linguagens verbais e não verbais que lhes serão proporcionadas, o modo como vamos 

recebê-la, nos despedir delas, trocá-las, alimentá-las durante seu período na instituição. 

Ressalta-se que no ambiente escolar apesar de existirem pessoas que exercem diferentes 

cargos, somente quem tem a vivência em sala de aula que é capaz de analisar, argumentar 

a aplicar de forma coerente as reais necessidades de um currículo. O exercício de planejar,  
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é considerado como um processo complexo que abrange diversos aspectos que vem desde 

o sistema social até o aluno. 

O modo como oferecemos todas essas práticas tem por trás um conjunto de 

concepções e ideias sobre a finalidade da educação, a maneira como os sujeitos aprendem, 

o que se deseja que eles aprendam, que tipo de homem queremos formar e para qual tipo 

de sociedade. Por isso, trata-se de uma prática complexa, com diversas perspectivas e 

pontos de vista. Na realidade, o objetivo de um currículo bem planejado é no sentido de 

que decida a melhor oferta cultural que o sistema educacional possa apresentar aos alunos 

priorizando as necessidades existentes. 

Ele é vivido permanentemente pelos sujeitos em seu processo de educação, através 

das condições e contextos concretos. Por serem sujeitos, as crianças atribuem sentido ao 

que nós a oferecemos: se manifestam o tempo todo. Nesse sentido, devemos apurar o 

nosso olhar: como as crianças tem recebido nossas propostas? Como tem se manifestado? 

Às vezes, por exemplo, preparamos uma  proposta que achamos que vai ser empolgante, 

interessante e as crianças não se manifestam como gostaríamos, o que gera em nós uma 

frustração, ou o contrário, um experiência que parece pequena, pode gerar um grande 

interesse. 

9- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

A organização da proposta curricular da escola visa integrar as diferentes 

aprendizagens que vão sendo adquiridas pelas crianças no ambiente escolar e também 

fora dele. O Currículo em Movimento da Educação Básica para a Educação Infantil 

concebe a organização curricular como: 

[...] Construção, articulação e produção de aprendizagens que acontecem no 

encontro entre os sujeitos e a cultura. Um currículo emerge da vida, dos encontros entre 

as crianças, seus colegas e os adultos e nos percursos no mundo. Os ‘conteúdos’ a serem 

apropriados pelas crianças cumprem o papel de articular a dinâmica das relações e das 

significações que daí emergem enquanto respostas complexas às perguntas 

significativas e não mais fragmentos de conhecimentos específicos (BARBOSA, 2009, 

p.50). 

A organização curricular da instituição, além de seguir as orientações da 

Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal (SEEDF) e do Conselho de Educação  
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do Distrito Federal (CEDF), pauta-se também na Constituição Federal (1988), na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 1996) e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para  

a Educação Infantil (1999). Esta proposta busca “estabelecer as relações entre o universal, 

àquilo que deve pautar a educação de todos, e o singular, ou seja, o contexto distrital e ou 

da instituição, contemplando a diversidade e especificidades de cada coletivo” 

(BARBOSA, 2009 apud SEEDF, 2014, p.91). 

Em conformidade com o currículo da rede pública de ensino do Distrito Federal, 

o Currículo em Movimento para a Educação Infantil (2018), dos direitos de aprendizagem 

e desenvolvimento, emergem os cinco campos de experiência, a saber: O eu, o outro e o 

nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento 

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

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

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

crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do 

patrimônio cultural” (BRASIL, 2017, p. 38). 

Essa organização materializa-se no cotidiano da instituição com o 

desenvolvimento de projetos construídos com a participação das crianças em diferentes 

atividades. 

O modo de organização das atividades colabora para que a criança experimente 

diferentes linguagens a partir do mesmo campo de experiência, de maneira articulada, 

como também para que ela viva situações de aprendizagens coletivas e/ou individuais, 

em que a emergência dos conflitos e dos consensos coexiste como parte dos processos. O 

que se quer é que tal organização curricular por campos de experiência contribua para um 

desenvolvimento coletivo e abrangente das crianças. 

O trabalho pedagógico está organizado em materiais, ambiente, tempo espaço e 

rotina. Os materiais que são utilizados estão organizados de acordo com a faixa etária e 

os objetivos da intervenção pedagógica. Podem ser utilizados de modo geral: os 

brinquedos, livros, jogos, papéis, tecidos, tintas, madeiras, palitos, figuras, ferramentas 

contanto que propiciem, por meio da ludicidade, o desenvolvimento de diferentes 

habilidades. 
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Diante disso, as atividades oferecidas na escola buscam favorecer o 

desenvolvimento da criança, integralmente em seus aspectos físico, psicológico, ético, 

cultural, cognitivo, perceptivo – motor, afetivo, social, complementando a ação da família 

e da comunidade, possibilitando o acesso ao conhecimento do mundo e aos bens culturais 

historicamente construídos, em um clima de respeito às diferenças individuais existentes, 

de ambiente seguro e de promoção de hábitos e atitudes saudáveis relativos à alimentação, 

higiene e de saúde. 

As interações e a brincadeira são eixos fundamentais para se educar com 

qualidade, pois o brincar ou a brincadeira é a atividade principal da criança. As Diretrizes 

Curriculares para Educação Infantil definem que brincar: 

...é repetir e recriar ações prazerosas, expressar situações imaginárias, 

criativas, compartilhar brincadeira com outras pessoas, expressar sua 

individualidade e sua identidade, explorar a natureza, os objetos, comunicar-

se e participar da cultura lúdica para compreender seu universo (BRASIL, 

2012, p. 7). 

Em relação à medicação administramos somente com autorização por escrito dos 

pais ou responsáveis pelo aluno mediante prescrição medica atualizada e com posologia 

(modo de usar). Entretanto não existe legislação que obrigue ou proíba a instituição 

educacional de ministrar o medicamento controlado, esta pode ou não assumir essa 

responsabilidade. 

Quando se trata de crianças ausentes, temos uma pratica de após três faltas 

consecutivas ligamos para o responsável para saber o que está acontecendo. 

O papel das coordenações pedagógicas é crucial para a garantia dos objetivos 

de aprendizagem e por isso elas acontecem uma vez por semana (sábado) no turno 

matutino as pedagogas recebem formação continuada baseada no Currículo em 

Movimento da Educação Básica, estudo de textos, oficinas e interação das práticas 

pedagógicas. Os cursos oferecidos pela Secretaria de Educação, também são instrumentos 

agregadores na formação continuada. 

As educadoras (monitoras) participam da coordenação duas horas dividido em 

duas vezes por semana, a primeira junto com a professora regente a segunda faz-se na 

sexta-feira com todas as monitoras juntamente com a coordenadora no matutino, nas quais 

é trabalhado o Currículo em Movimento da Educação Básica, estudo de texto e as práticas 

pedagógicas. Toda a equipe está comprometida com a formação continuada entendendo  
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que, a Educação só se faz através da reflexão e do repensar crítico sobre a prática 

pedagógica, baseada nos documentos oficiais. 

10- ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

Na educação infantil, a avaliação ocorre de forma continua processual e sem 

caráter classificatório, mediante observação direta do desempenho do aluno nas 

atividades propostas. Principalmente pela observação sistemática, registro das atividades, 

fichas, questionários, relatórios, portfólios (exposições das produções feitas pelas 

crianças). 

A avaliação é representada pelo Relatório Descritivo Individual do Aluno. " 

Formal ou informalmente, cada vez que a criança brinca, fala, responde ou faz tarefa, está 

sendo observada por seus professores para que haja acompanhamento pedagógico. A isto 

denomina avaliação." (Jussara Hoffmann). 

Jussara Hoffmann, no vídeo " Avaliação na Educação Infantil" afirma que avaliar 

é acompanhar a construção do conhecimento do aluno é cuidar que o aluno aprenda. 

Sendo assim, o Currículo reforça que a finalidade básica da avaliação é servir para 

tomar decisões educativas, para observar a evolução e o processo da criança para planejar 

se é possível intervir ou modificar determinadas situações, relações e atividades na aula. 

Assim a avaliação deve ser constituída como um constante questionamento e reflexão 

sobre a prática, buscando efetivá-la como um processo que visem acompanhar e valorizar 

as aprendizagens e o desenvolvimento da criança. 

A avaliação se destina a obter informações e subsídios capazes de favorecer o 

desenvolvimento das crianças e ampliação de seus conhecimentos. Nesse sentido, avaliar 

não é apenas medir, comparar ou julgar. Muito mais do que isso, a avaliação apresenta 

uma importância social e política fundamental no fazer educativo. Portanto, a mediação 

docente é fundamental e pode ser decisiva, afinal, o professor é ao mesmo tempo 

avaliador e pesquisador de sua prática por refletir juntamente com as crianças, sobre os 

avanços e as dificuldades inerentes ao cotidiano das ações, no interior da escola. 

Também são realizadas palestras, reuniões e encontros com familiares de forma a 

disponibilizar um questionário, para verificar o nível de satisfação sobre a forma e como 

o trabalho realizado atende ou não as expectativas da família, e quais são sugestões 

viáveis para a melhoria dos serviços educacionais prestados. 

Para Freire (1984, pág.92), “não é possível praticar sem avaliar a prática. A 



  

P á g i n a  36 | 55 

 

avaliação da prática revela erros, acertos e imprecisões. A avaliação corrige a prática, 

melhora a prática, aumenta a nossa eficiência”. Assim a avaliação exige de quem avalia 

uma consciência clara do seu próprio papel e dos esforços que praticou para alcançar seus 

objetivos e propósitos. Além disso, avaliar é importante para que o educador tenha uma 

visão global da criança, considerando suas potencialidades e não apenas o que a criança 

não sabe fazer. Para Libâneo (2000, pág. 102) “a avaliação deve ajudar todos a crescer, 

independentemente de serem ativos ou apáticos, espertos ou lentos, interessados ou não. 

Sabemos que os alunos são diferentes um dos outros e a avaliação nos possibilita 

identificar essas diferenças.” 

Fundamentado no paradigma da inclusão educacional, o Distrito Federal, por meio 

da Lei n° 3.218,2003, estabeleceu que todas as escolas da rede pública de ensino são 

inclusivas, assegurando, portanto, que as políticas públicas em educação, bem como os 

desdobramentos empíricos advindos das mesmas possam alcançar a população que requer 

atendimento especializado. Nesta direção, o currículo, a avaliação, os métodos e as 

técnicas de ensino devem ser aplicados também à educação especial, com o objetivo 

precípuo de garantir o direito à educação. 

A Educação Infantil é uma etapa importante para as crianças, pois influenciará 

toda a trajetória escolar e, por isso, seu ritmo deve ser respeitado. Frequentar uma escola 

nesta fase garante às crianças mais chances de ter um desempenho escolar melhor e de se 

tornarem mais cooperativas, independentes e sociáveis e aqui podemos entender qual é a 

principal função da Educação Infantil: desenvolver a socialização.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, publicadas pelo 

MEC em 2009, determinam que a maneira adequada para promover esse 

desenvolvimento são as brincadeiras e as interações. As crianças muito pequenas não 

estão preparadas para completar exercícios e listas, muito menos dominar conteúdos pré-

determinados. O problema não é a existência da lição de casa em si, mas se o formato e 

o conteúdo propostos são apropriados para a Educação Infantil, uma vez que a experiência 

nesta fase deve ser ligada à descoberta do mundo, do outro, da vivência e da brincadeira. 

É importante que permita as famílias conhecer o trabalho da instituição,  junto aos 

seus filhos e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação 

infantil, pois a cada momento as crianças apresentam maneiras diferentes de vivenciar e 

interagir com objetos do mundo físico, onde a cada instante realizam novas conquistas, 

ultrapassando nossas expectativas e causando muitas surpresas. 

Nos momentos de planejamento e coordenações pedagógicas, buscamos sempre 
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refletir sobre as nossas práticas pedagógicas, a fim de evidenciar ações de sucesso e 

reorganizar as ações que precisam ser melhoradas, visando à promoção de uma educação 

de qualidade.  

11- ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

O Creche nossa senhora do Filermo organiza seus conteúdos de forma que 

contemple o desenvolvimento integral seguindo os eixos da aprendizagem (Brincar e 

Cuidar, Educar e interagir) relacionados entre si, no intuito de promover a construção 

ativa das capacidades para operar com símbolos, ideias, imagens e representações que 

permitem atribuir sentido à realidade.  

Na Educação Infantil o desenvolvimento das atividades se dá por meio dos eixos 

curriculares determinados pela legislação vigente. O trabalho é desenvolvido de forma  

transversal e interdisciplinar, partindo sempre da realidade concreta das crianças 

e questões como valores, atitudes e ética devem ser abordadas diariamente. 

Com base no Currículo em Movimento da Educação Básica a Educação Infantil, 

as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes o educar 

e o cuidar, bem como o brincar e o interagir. 

 Portanto, fica claro que essa etapa da Educação Básica não se organiza com base 

em conteúdo, componentes curriculares ou áreas do conhecimento. As crianças têm muito 

a aprender.  

Suas aprendizagens devem se apoiar nos direitos de conviver, brincar, participar, 

explorar, expressar e se conhecer. Todos eles emergem dos princípios éticos, estéticos e 

políticos expressos nas DCNEI (BRASIL, 2010a, p. 16) que devem pautar as propostas 

pedagógicas para a Educação Infantil:  

1. Éticos, no sentido de proporcionar o desenvolvimento da autonomia, da 

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

diferentes culturas, identidades e singularidades;  

2. Políticos, voltados para o exercício da criticidade e para o respeito à democracia 

e aos direitos de cidadania; 59 Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação 

Infantil  

3. Estéticos, para desenvolver a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade e a 

liberdade de expressão nas diversas manifestações culturais e artísticas. Esses princípios 

engendram os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, de acordo com a BNCC 

(BRASIL, 2017):  
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1. Conviver democraticamente com outras crianças e adultos, relacionando-se e 

partilhando distintas situações, de modo a utilizar diferentes linguagens, ampliar o 

conhecimento de si e do outro, bem como o respeito em relação à natureza, à cultura e às 

diferenças entre as pessoas;  

2. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, 

com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a 

produções culturais, seus conhecimentos, imaginação, criatividade, experiências 

emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais;  

3. Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da 

gestão da instituição que oferta Educação Infantil quanto das atividades da vida cotidiana: 

escolha das brincadeiras, materiais e ambientes, por meio do desenvolvimento das 

diferentes linguagens, elaboração de conhecimentos e do posicionamento próprio;  

4. Explorar movimentos, gestos, sons, palavras, emoções, transformações, 

relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na instituição de Educação 

Infantil e fora dela, ampliando seus saberes, linguagens e conhecimentos; 

 5. Expressar, por meio de diferentes linguagens, como sujeito dialógico, criativo 

e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, 

opiniões, questionamentos, registros de conhecimentos elaborados a partir de diferentes 

experiências que envolvam a produção de linguagens e a fruição das artes nas suas 

diversas manifestações;  

6. Conhecer-se e constituir sua identidade pessoal, social e cultural, ao construir 

uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas diversas experiências 

de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição de Educação 

Infantil. 

Essas aprendizagens e seus respectivos conteúdos são distribuídos nos diversos 

projetos ao longo do ano letivo.  

As práticas pedagógicas da Educação Infantil partem do diálogo, no qual as 

informações e os materiais concretos são trazidos pelo corpo docente, pela escola e pela 

comunidade. Conforme as faixas etárias da criança introduzem-se as atividades gráficas 

como a produção de desenhos e escritas livres sobre o tema tratado e as subdivisões das 

diversas áreas do conhecimento. 

Para atingir os objetivos propostos com maior eficácia, a CRECHE NOSSA 

SENHORA DO FILERMO espera que as crianças desenvolvam habilidades que 

favoreçam a formação pessoal, social e amplie os conhecimentos de mundo, tais como: 
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 Aprender a expressar seus desejos, sentimentos, vontades e desagravos, 

agindo com progressiva autonomia. 

 Interessar-se progressivamente pelo cuidado com o próprio corpo, 

executando ações simples relacionadas à saúde e à higiene. 

 Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo, conhecendo 

progressivamente seus limites, sua unidade e as reações. 

  Relacionar-se progressivamente com mais crianças, com seus professores 

e com demais profissionais da instituição, demonstrando suas necessidades e interesses. 

 Identificar e enfrentar situações de conflito, utilizando seus recursos 

pessoais, respeitando as outras crianças e os adultos e exigindo reciprocidade. 

 Desenvolver pré-requisitos para as aprendizagens posteriores. 

 Valorizar ações de cooperação e solidariedade, desenvolvendo atitudes de 

ajuda e colaboração. 

        Utilizem as diferentes linguagens (corporal, musical, artística, oral e 

escrita), ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a 

compreender e ser compreendida, expressando suas ideais, sentimentos, necessidades, 

desejos, avançando no seu processo de construção de significados e enriquecendo cada 

vez mais sua capacidade expressiva. 

 Conheça manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse de 

respeito e de participação frente a elas e valorize a diversidade. 

A metodologia de ensino utilizada dialoga com as várias correntes ideológicas 

adaptando-se o mais próximo possível da realidade da criança, objetivando o seu 

desenvolvimento, tornando o trabalho mais produtivo, baseando-se nas relações das 

crianças com a realidade, valorizando e aprofundando o que a criança já possui.  
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13- PLANO DE AÇÃO 

Objetivos Metas Ações Avaliação das 
ações 

Responsáveis Cronograma 

1- Gestão 

Pedagógica 
 

-Fortalecer o trabalho 
em equipe, as ações 
pedagógicas e 
participação da 
comunidade escolar.  

-Promover Palestra, 
oficinas, reuniões com 
toda comunidade 
escolar para discutir e 
compartilhar o processo 
de formação das 
crianças; 
 
Promover uso 
responsável dos 
recursos humanos e 
materiais; 
 
-Promover ações de 
apoio a família 
 
 
       

-Organização dos 
espaços, tempos e 
materiais com intuito de 
promover a formação 
social, cognitiva e 
motora da criança; 
 
-Incentivar o 
reaproveitamento dos 
materiais, incentivando 
a troca e a reciclagem; 
 
-Palestras e oficinas com 
os temas: saúde 
educação, alimentação, 
artesanato, e momentos 
de socialização entre 
crianças e educadores 
 

Através da observação e 
acompanhamento das 
atividades; 
 
Através de roda de 
conversa e observação 
das atividades e 
utilização de recursos 
pedagógicos.  

Equipe pedagógica Ano letivo de 2019 
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2-Gestão de Resultados 

Educacionais: 
 

-Conscientizar as famílias, 

educadores e parceiros sobre a 

importância do apoio na 

educação dessas 

crianças e a  
valorização do trabalho da 

instituição 

 

 
-Realização de encontros 
com famílias para debater 

as principais dificuldades 

sem participar d formação 

da criança, os motivos das 

faltas o que podemos 

planejar para atende-las 

melhor. 
 

-Buscar maior 

comunicação com os 

parceiros e juntos propor 

estratégias de  
trabalho com a 

comunidade escolar. 
 

 

-Organização de espaços 

para expor as produções de 

temas variados, dos alunos, 

convidando as famílias e 
 
parceiros para visitação; 

  
-Organização de passeios 

para socialização entre  
pais, filhos e educadores. 

 

-Organização de encontros 

entre parceiros e famílias 

para a realização de  
Mutirões de atendimento a 

saúde, reaproveitamento de  
alimentos, alimentação 

saudável e autoestima 

-Através da    
participação e 

disponibilidade das 

famílias, parceiros e o 

retorno das ações na 

vida dos alunos e suas 

famílias. 
 
 
  

-Direção e 
Coordenação 

-Ano letivo de 2019 
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3-Gestão   Integrar a Encontros  com  a Através das atas de 3-Direção  e  

Participativa:  comunidade   escolar comunidade escolar, reuniões e coordenação.  Todo o ano letivo. 

Estimular 
 

a 
na  participação das reunião de pais e questionários.      

 decisões e apoio nas mestres.           

participação 
 

da 
          

 atividades             

comunidade escolar 
            

institucional.             

no desenvolvimento 
            

             

das ações e atrai-los              

a participar nas              

reuniões escolares              

           
4-Gestão de   Manter uma equipe  Qualificação –  Através de Direção  e  o setor -Simestral 

Pessoas:   profissional de profissional através votação  pelo  quadro de Recursos  

Estimular 
 

a 
qualidade que atenda de curso e da equipe,  em que humanos    

 as  necessidades da formações.   são avaliados:     

motivação e o 
      

instituição.      Assiduidade e     

interesse 
 

dos 
         

       pontualidade,      

funcionários 
 

na 
           

       Compromisso,      

realização de um 
           

      criatividade. Etc.      

trabalho 
 

de 
           

              

qualidade.         B- Através de     

          apresentação de     

          oficinas e seminários     

          para a equipe.      
                 

 
 
 
 
 
 
 

55
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5-Gestão  -Organização das -Elaboração  de  um -Através  do -Setor de prestação 5-Anual 

Financeira:  contas  e obrigações plano de   trabalho cumprimento do de contas.  

Manter  um controle 
financeira  da para alocar os plano  de trabalho  e   

instituição.   recursos necessários. verificação  do   

eficiente das contas e 
     

      atendimento as   

obrigações 
         

       necessidades da   

financeiras da 
        

      instituição.     

instituição. 
           

            

         
6-Gestão  - Controlar 6- A – Elaboração de -   Através de -Coordenador 6- A- Bimestral 

Administrativa: entrada  e saída de planilha com controle verificação  dos administrativo.  

Zelar  pela estrutura 
materiais.   do estoque.  estoques.     
           

da instituição.            

  -   Assessorar na B-Levantamento das B-Através  de   

  aplicação e execução necessidades de constato com os   

  dos recursos materiais.  diretores  e   

  financeiros.     professores.    

             
 
 

 
7- Nutrição 
 
Preparar e oferecer 
alimentos saudáveis as 
crianças 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Partindo do plantio da 
horta, ensinar como se 
dá o maneio da 
agricultura colher e 
usufruir dos alimentos in 
natura.  
Conhecer os benefícios 
da ingestão de uma 
alimentação Natural e 
saudável em detrimento 
de uma alimentação em 
alimentos 
industrializados. 
Proporcionar a 

-Utilizar o espaço da 
horta para trabalhar a 
oferecer alimentos 
saudáveis nutritivos e 
frescos às crianças. 
Proporcionado à chance 
dos mesmos conhecerem 
e participarem de todo o 
processo produtivo dos 
alimentos. 
 
 - Explicar a importância 
para a saúde dos 
alimentos plantados na 

Em reuniões com a 
equipe pedagógica e 
famílias, e a partir das 
produções das crianças. 

 Nutricionista e Equipe 
Pedagógica 

Ano Letivo de 2019 
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 oportunidade do plantio, 
e do acompanhamento 
das fases de 
desenvolvimento dos 
vegetais por meio da 
horta existente na 
creche.  
 Com o auxilio das 
crianças, realizaremos a 
preparação dos pratos 
ofertados no cardápio, 
dando a oportunidade de 
compreender de onde 
vem o alimento ingerido.  
 Conscientizar os 
indivíduos a diminuir o 
desperdício dos 
alimentos, servidos e 
somente da quantidade 
que realmente será 
ingerida. 
  Realizar com as 
crianças e os 
colaboradores da 
cozinha o 
aproveitamento do 
alimento como um todo, 
utilizar talos, cascas de 
frutas e legumes. O que 
não puder ser consumido 
servirá para a confecção 
do adubo orgânico 
depositado na horta da 
creche. 

horta, informando as 
preparações comumente 
realizadas com eles;  
 
- Simulação de uma 
feirinha onde serão 
explorados por meio de 
brincadeira o processo 
da agricultura familiar 
(Colheita, venda ou 
troca, produção de uma 
refeição saudável com a 
ajuda das crianças e a 
degustação coletiva da 
refeição, reforçando os 
bons hábitos alimentares 
e os bons modos a 
mesa); 
 
 - Realizar a preparações 
de diversos pratos com o 
auxilio das crianças 
incluídos no cardápio 
para incentivar a 
autonomia e a 
participação nos 
processos produtivos das 
próprias refeições; 
 
-Apresentar os alimentos 
nas suas mais diversas 
formas, sendo estes 
inteiros e cortados em 
pedaços, e em formatos 
atrativos para as 
crianças, porém nunca 
disfarçando o conteúdo 
do alimento; 
 
  - Montar uma 
exposição com os 
desenhos decorados e 
convidar os pais para 
conhecer qual e o prato 
preferida de seu filho; 
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 -Discutir com as 
crianças e 
posteriormente com os 
pais a frequência 
recomendada sobre o 
consumo de alimentos 
industrializados em 
detrimento dos 
alimentos in natura 

8- Coordenação 
Pedagógica 
 
- Fornecer subsídio ao 
Corpo Docente no que 
diz respeito à 
implementação de 
projetos individuais e 
coletivos; - 
 - Oferecer ao professor 
formação continuada 
específica para sua 
necessidade 
pedagógica;  
- Apoiar e auxiliar a 
gestão escolar nas 
atividades pertinentes à 
rotina diária escolar; 
 - Acompanhar o 
processo de ensino-
aprendizagem, atuando 
junto ao corpo docente, 
pais e alunos; 
- Orientar e acompanhar 
o preenchimento do 
Diário de Classe; 
-Auxiliar no 
preenchimento do 
Relatório de 
Desenvolvimento do 
Aluno; 
 - Subsidiar o 
planejamento das 
atividades, zelando pela 
qualidade no 
cumprimento do 
Currículo em 
Movimento;  

-Oportunizar material e 
espaço de discussões 
para a construção 
dessas atividades. 
- Subsídio para 
planejamento e 
elaboração de 
atividades;  
- Promoção de formação 
continuada por 
segmento;  
- Acompanhamento e 
participação na rotina 
escolar; 
- Participação em 
reuniões de Pais; 
 - Orientação ao 
professor, seja 
individual ou coletiva; 
 - Implementação dos 
projetos 
- Colaboração no 
planejamento e 
execução das 
Coordenações Coletivas; 
- Participação nas 
formações continuadas 
específicas para o 
Coordenador 
Pedagógico;  
- Orientação e 
acompanhamento do 
preenchimento do 
Diário de Classe;  
- Auxílio no 
preenchimento do 
Relatório de 

- Realização de 
coordenações coletivas 
com disponibilização de 
leituras pertinentes à 
formação continuada 
dos profissionais de 
educação de modo a 
possibilitar a 
apropriação de 
discussões que 
subsidiem suas práticas; 
 
 -Socializar o projeto 
Pedagógico da 
Instituição;  
 
- Realizar momentos de 
planejamento com o 
foco nas crianças, de 
forma a ser sensível aos 
seus anseios, interesses 
e necessidades;  
 
- Promover reuniões de 
pais para estreitar os 
laços das famílias com a 
escola, expondo 
assuntos de seu 
interesse relacionados 
ao desenvolvimento das 
crianças. 

- Em reuniões com a 
equipe pedagógica e 
pais, verificando se 
foram dadas condições 
(materiais, tempo, 
espaço) para a 
preparação e realização 
de atividades de 
integração e 
integradoras com as 
crianças e descobrindo 
se aconteceram e como 
aconteceram. 

- Coordenação 
Pedagógicas. 
 
- Equipe pedagógica. 

Ano letivo de 2019 
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- Estudar, pesquisar e 
selecionar assuntos 
didáticos que auxiliem a 
aprendizagem; 
 - Participar ativamente 
dos Conselhos de 
Classe; 
 - Promover encontros e 
reuniões de acordo com 
a necessidade do 
professor, do aluno ou 
da gestão escolar; 
 - Orientar e 
acompanhar o 
planejamento 
diversificado do 
professor;  
 

Desenvolvimento do 
Aluno; 
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14- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PP 

O PP será avaliado mediante o resultado das ações propostas visando o desenvolvimento 

das aprendizagens, a qualidade e excelência de um trabalho feito em equipe e embasado nos 

aspectos éticos e morais, culturais e sociais levando em conta a trajetória da comunidade escolar, 

não só para garantir um processo formativo e o sucesso para as crianças, como também para 

cumprir o seu compromisso com a sociedade. 

Esta avaliação é considerada como uma atividade de vital importância no desencadear do 

processo de ensino-aprendizagem. Orientando seus profissionais no sentido de buscar uma total 

interação entre toda a comunidade escolar, descobrindo informações necessárias para a busca 

constante pela melhoria na educação prestada no decorrer do ano letivo. 

Em relação à avaliação do projeto formal entre pais e funcionários, é realizado nas reuniões, 

questionário subjetivo e anônimo, que deixa o avaliador seguro para trazer pontos positivos e 

negativos na prestação de serviços educacionais de qualidade física e pessoal. A avaliação é um 

processo diário, no que tange a captação de subsídios para a melhoria da qualidade da educação. 

Posteriormente, é analisada pela direção e pela mantenedora, que ponderam e trazem para 

reuniões as estratégias de mudanças e pautas para melhorar os atendimentos e infraestruturas, 

imediatos ou próximos, dentro da nossa instituição. Nesse sentido a instituição, entende que o 

acompanhamento, controle e avaliação do PP envolvem momentos destinados a essa reflexão das 

ações, práticas e concepções contidas neste documento. 

A avaliação institucional com a participação da comunidade escolar, o planejamento 

quinzenal, semana pedagógica, reuniões de pais, coordenação pedagógica e aplicação de 

questionários fazem parte desses momentos de reflexão, que permite, se preciso, uma 

reorganização do trabalho pedagógico. 

Em nossa proposta pedagógica temos a preocupação de garantir essa continuidade em 

nossas ações e projetos, necessitando de tempo para que sejam aprimorados, visando o alcance dos 

objetivos que muitas não são em curto prazo. 

14.1. PROJETOS ESPECÍFICOS DA ESCOLA 
 

A Instituição trabalha com Projetos que visam à construção de novos conhecimentos com 

temas que auxiliem as crianças a refletirem e descobrirem sobre o mundo de forma lúdica, com 

diferentes linguagens, atividades planejadas que possibilitam a participação da família e até da 

comunidade no qual estão inseridas, tornando a aprendizagem mais significativa, prazerosa e 

principalmente mais próxima da criança. 
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QUADROS DOS PROJETOS INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 

CRECHE NOSSA SENHORA DO FILERMO 

PROJETO OBJETIVOS PRICINPAIS RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO 

  AÇÕES  PROJETO. 

     

 

Despertar e incentivar o 
interesse pela leitura. Escuta sensível as - Toda comunidade 

Avaliação 

continua 

  crianças; 

escolar. 

Durante o ano  

 

Auxiliar as crianças no 
processo de construção 
da identidade e na 
formação de valores 
próprios. 
Incentivar a leitura e 
escuta de diferentes 

Imaginação e 
criatividade; 

 

  

Será feita de 

forma contínua de 

acordo com o que 

iremos trabalhar 

no dia, levando 

em consideração o 

ritmo de 

desenvolvimento 

de cada criança 

 processo de construção Empréstimo de    

 gêneros textuais e livros da Sala de   

 musicais; Leitura;   

PROJETO Aprender de forma Roda de Leituras;   

GELADOTECA lúdica e criativa. Empréstimo de    

  livros da    
  geladoteca   

 
  

 
Diversidade; 
Valores; 

  

   

  Espaço para   

  valorização da   

  leitura e manuseio   

  de livros diversos   

  com as crianças   

  (20 minutos) todos   

  
os dias; 
   

  

Geladeira literária, 
compartilhada nos 
espaços da 
Creche e com as 
famílias; 
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PROJETO  OBJETIVOS   PRICINPAIS RESPONSÁVEIS  AVALIAÇÃO 

     AÇÕES   PROJETO 

         

  - Desenvolver  - Palestras - Nutricionista, -Avaliar preferências 

  hábitos nutritivos  E estudos com direção, e recusa das 

  saudáveis;  Equipe no intuito de 
-Coordenação, 

preparações 
    

Capacitá-los ao constantes no   
- Promover 

  
   

Atendimento as  -Professores, cardápio e Self Service  
autonomia de 

 
    

monitores 
  

   

Crianças no  desenvolver   

escolha de 
 

    

   

Momento da  
 

atividades de   
alimentos; 

 
- Equipe de    

alimentação educação nutricional     cozinha.   

- Diminuir o 
     

   
- Aquisição de 

 com as preparações 
  

desperdício de 
  

de pouca aceitação.    
utensílios. 

 
  

alimentos. 
    

      

-Avaliar diminuição        

       dos restos após as 

       refeições. 
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PROJETO OBJETIVOS PRICINPAIS RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO 

  AÇÕES  PROJETO 

     
 - resgatar junto - Explicar o porque Professoras, - Em curso. 

 as crianças 
dá importância de educadoras, pais 

 
 

a importância 
 

 

se reaproveitar as e crianças. 

 

 de viver e  
 

conviver em sucatas; 
  

 

  

um ambiente    

BRINCANDO DE limpo; -Arrecadar as   
RECICLAR  

sucatas diversas 
  

 
-- produzir  
Brinquedos e 

  

 com ajuda de   

 outros objetos comunidade   

 através do Escolar   
  

Lixo e não lixo; 

  

 
 

  

 

 

  

 

- Construir com as 
 

  

  
crianças brinquedos  
   

  que serão usados   

  durante as atividade   
  na instituição.   

     

PROJETO OBJETIVOS PRICINPAIS RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO 

  AÇÕES  PROJETO 

     

VII - Dar voz as - Estudo do tema; - Toda  

PLENARINHA 
 crianças,  

comunidade 
 

permitindo a - Desenvolvimento 
 

 

escolar. 
 

BRINCANDO E participação das das atividades; 
 

  

 

mesmas como 
  

ENCANTANDO    

sujeito ativo no 
   

COM - Apresentação, 
  

contexto escolar 
  

HISTÓRIAS Exposição das  
  

   

  Atividades juntamen   

  te com as crianças;   

  - Pratica de contação   

  De histórias e   

  Brincadeiras   

  (fantasias e cantigas   

  De roda)   
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PROJETO OBJETIVOS PRICINPAIS RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO 

  AÇÕES  PROJETO 

     
 - Promover a - Roda de conversa - Nutricionista  - Os resultados 

 integração entre 
com os pais e Direção e  alcançados foram  

a nutricionista da  

dinâmicas sobre 

Coordenação. 

positivos, todo o  instituição e os  

 pais; alimentação  - professoras e planejamento foi 

 - Promover um saudável e doenças educadoras executado e os 

 ambiente crônicas não 
 

objetivos pré-  

favorável em que 
 

 transmissíveis; 
 

estabelecidos 
nossas crianças  

Projeto “ 
   

consigam 
  

alcançados Alimentação 
- Atividades lúdicas 

 
 estabelecer  

satisfatoriamente. 
   

     HORTA  
hábitos com as crianças 

 

SUSTENTÁVEL   

 saudáveis; 
apresentando 

  
    

  alimentos para   

  conhecer a textura,   

  sabor, aroma e cor;   
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Prezados pais e/ou responsáveis 

Estaremos construindo o PPP – Proposta Pedagógica de 2019 da Creche Nossa Senhora do 

Filermo e precisaremos da participação de todos vocês na resposta do questionário abaixo.   

Questionário: 

1) Qual local que a família mora? 

 

2) Qual a renda atual da família? 

 

 

3) Como é composta a família? 

 

 

4) Participa de tudo que a escola oferece (Reuniões, Festas comemorativas, agenda - 

assina e manda recado)  (      ) SIM       (    ) 

NÃO_________________________________________ 

 

5) Você sente tranquilo para marcar uma reunião com a equipe quando achar 

necessário? 

(   ) SIM    (   

)NÃO:___________________________________________________________ 

 

6) A comunicação via agenda te atende? 

(   ) SIM    (   

)NÃO:__________________________________________________________ 

 

7) Você gostaria de ser voluntário em algumas das áreas da creche no sábado ou feriado? 

(   ) SIM    (   )NÃO: _______________________________________________________ 

Melhora da Horta  (   )  Organização de festa (  ) Campanhas (   ) passeios  (construção 

de brinquedos (   ). 

 

 

8) Deixe uma sugestão de melhora para a CRECHE: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________ 

Nome do Responsável pelas respostas (Não obrigatório ):_________________________   

Qual é o seu grau de parentesco com a nossa 

criança?____________________________________ 

Data:_____/_____/______ 


