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I. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

A elaboração desta Proposta Pedagógica ocorreu coletivamente, com a participação de todos 

os segmentos desta instituição e com toda a comunidade escolar. 

Após análise e sondagem, iniciamos nosso trabalho de elaboração do Proposta Pedagógica, 

com debates, reflexão e construção de novas posturas educacionais. Este trabalho foi feito durante 

a coordenação pedagógica com os professores, durante as formações com os monitores observando 

e dialogando uma melhor proposta para a construção do mesmo. 

Com o intuito de favorecer melhorias e construir um espaço educacional favorável a 

inclusão, autonomia e a construção do saber, utilizamos ferramentas como questionários para os 

pais e encontros diários com a equipe diretiva. Tais ferramentas foram fundamentais para refletirmos 

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

cada família e suas peculiaridades. 

A Proposta Pedagógica inicia com a origem, natureza e contexto da instituição, o diagnóstico 

da realidade escolar, sua missão e seus objetivos. Tem no corpo do projeto seus princípios 

orientadores, concepções teóricas a organização do trabalho pedagógico, as concepções, práticas e 

estratégias de avaliação e a organização da proposta curricular. Para alcançarmos os objetivos e 

implementarmos a proposta, montamos um Plano de Ação como intuito de viabilizarmos a Proposta 

Pedagógica de 2019. 

A Proposta Pedagógica da Creche São João Batista de Jerusalém (CSJBJ) vem sendo 

implementada e avaliada, periodicamente, com o objetivo de ser amplamente assumida por todos e 

tem como finalidade nortear o trabalho pedagógico e administrativo, considerando os princípios e 

diretrizes que impulsionam a Educação Infantil. 

A avaliação não é uma simples tarefa conclusiva, mas um processo essencial ao 

desenvolvimento de um pensamento fundamentado em princípios éticos. Avaliar é um aprendizado 

de cidadania, é uma questão do cotidiano. 

Nesse sentido a Proposta Pedagógica da CSJBJ possui em sua essência o objetivo de 

atualizar, organizar, dinamizar e orientar a ação educativa, contemplando elementos de reflexão 

sobre a pessoa, a sociedade e a teoria do conhecimento. “Busca, ainda, a coerência entre os seus 

elementos, a ação do professor e a dinâmica da Instituição, em consonância com os seus princípios 

norteadores. O Projeto é um documento que propõe uma direção política e pedagógica para o 

trabalho escolar, formula metas, prevê ações, institui procedimentos e instrumentos de ação ”. 

LIBÂNEO (2005, p.345)  
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Entendendo que as transformações e experiências em educação têm sido velozes e marcantes 

e que o processo de avaliação escolar não se dá de uma só vez, sentimos a necessidade de uma nova 

postura a partir de novas práticas que estarão se realizando, assumidas coletivamente, abrangendo 

de forma crescente a sala de aula, a Instituição, a comunidade escolar e a sociedade. 

 

É importante mencionar que nem sempre o atendimento educativo foi assegurado 

ás crianças dessa faixa etária, não existia nem mesmo um olhar ás singularidade 

das crianças, entre os séculos XIX e XX, começam a emergir de modo ainda 

incipiente, uma reflexão na direção dos direitos das crianças. CURRÌCULO EM 

MOVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL (2018 pág.18). 

 

Cada sociedade lida com a infância de uma forma diretamente associada com o significado de ser 

criança, que vem sendo alterado ao longo do tempo. A infância e uma etapa fundamental na vida das crianças 

o cuidado e a educação permaneceram muitos anos enraizados na sociedade, sendo um encargo das mães ou 

de outras mulheres agregadas a família. Devido as transformação ocorridas na sociedade, nomeadamente a 

emancipação da mulher, por meio de sua entrada no mercado de trabalho, surgiu a necessidade de entregar 

seus filhos desde cedo aos cuidados fora do agregado familiar, onde surgi as primeiras instituições 

educacionais. 
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II. HISTORICIDADE DA INSTITUIÇÃO 

 

 

 
 

 

A Instituição tem como entidade mantenedora a Associação Cruz de Malta, de natureza 

beneficente, de direito privado, sem fins lucrativos, com a finalidade de prestar serviços 

assistenciais. 

Sediada na SEPN – Quadra: 507 Bloco C, Avenida W2 Norte – Brasília-DF, integra o 

conjunto operativo assistencial da Ordem de Malta. É declarada de Utilidade Pública através dos 

Decretos 95617/88, no âmbito Federal e 21896/01, no âmbito do Distrito Federal. 

É registrada no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal 

(CDCA), processo nº 400.001.514/2008. 

É Credenciada através da Portaria nº 432 SEEDF, de 14 de dezembro de 2016 até 31 de julho 

de 2021. 

Fundada em 1º de dezembro de 1976, pelo Capelão Padre Otto WihelmAmann, cujo legado, 

assentado em princípios cristãos, reflexo de sua sensibilidade e pragmatismo, inspira e norteia a 

condução das obras assistenciais. 

O legado tem como espinha dorsal a criança e ao adolescente, na concepção lógica do 

investimento social mais produtivo, sem jamais, no entanto, relegar enfermos e desassistidos. 

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

em Brasília para crianças de até 6 anos. Assegurou recursos financeiros para o custeio através do 

Fundo Educacional POWA e de doações obtidas pela MISSIONSPROKURA. 
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Em 1991 Padre Otto faleceu, no entanto, foi dado continuidade ao seu trabalho. Dr. Wolf 

Ang Franz Jose Sauer – embaixador da Ordem de Malta no Brasil, e toda equipe administrativa, 

buscou recursos para a otimização do projeto inicial. 

Atualmente o atendimento na CSJBJ é de 188 crianças, a Instituição possui parceria com a 

SEEDF desde 2009, tendo acompanhamento pedagógico e financeiro por servidores públicos 

designados. As crianças são encaminhadas pela UNIPLAT/PPC (Unidade Regional de 

Planejamento Educacional e de Tecnologia na Educação/Plano Piloto e Cruzeiro) por meio de 

cadastro. 

As instalações tem área aproximada de 5400m², para atividades que atendem atualmente as 

modalidades“: bebês (de 0 a 1 ano e 6 meses), com capacidade para 188 crianças, composta de: 09 

salas de aula onde as crianças realizam atividades sócio educativas, estimulação, convivência, seis 

salas de banho, três banheiros infantis, um pátio interno, três pátios externos, recepção, sala de 

direção/ coordenação, sala de nutrição, lactário, cozinha, refeitório para funcionários, depósito, 

vestiário, sanitários para funcionários e sanitário para PNE. 

A instituição funciona em horário integral das 7:30 às 17:30 e sua formação ocorre da 

seguinte forma, como apresentado na TABELA 01. 

 

TABELA 01. TURMAS OFERTADAS E RESPECTIVOS NÚMEROS DE CRIANÇAS 

MATRICULADOS NA CRECHE CRUZ DE MALTA. BRASÍLIA, 2018. 

 

Turmas Nº de turmas Nº de alunos 

Berçário I A, B, C, D, E 100 

Berçário II A, B, C, D 88 

FONTE: PESQUISA DIRETA. CRECHE CRUZ DE MALTA, BRASÍLIA- DF. 2019. 

 

 A Creche São João Batista de Jerusalém está locada no seguinte endereço: SEPN – Quadra: 507 

Bloco C, Avenida W2 Norte-Plano Piloto. 

CNPJ-00.436.790/001-52 

Email:507norte@cruzdemaltadf.org.br 

Tel: (61) 3274-8015 
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 EQUIPE DIRETIVA 

* Presidente: Volker Egon Bohne 

* Vice-Presidente: Luiz  Reinaldo Baena 

* Tesoureiros: Francisco de Assis Sarquis Neves e Luiz Reinaldo Baena  

* Conselho Fiscal: Renato Botaro, 

*Conselheiros Fiscais: Delvan Pinho e Sergio Marchetti; 

 

Função funcionário 

Diretora pedagógica e 

Secretária Escolar 

Gizélia Moura Barbosa 

Coordenadora pedagógica Patrícia do Vale (Licença Maternidade) 

Raquel Araujo (Substituta) 

Professoras BI A   Dalva Correia Machado                 

B I B Georgina Nao  

B I C Maria da Penha (Licença Médica) 

         Ana Paula Brito (Substituta)  

B I D Maria Elba de M. Neves 

B I E Rosangela Cantanhede 

B II A Lydice da Rocha 

B II B Tayra Carolina Costa Vieira 

B II C Bruna Lopes 

B II D Fernanda Sousa de Araújo 

 

Monitoras  Anne Andreia Lopo; Adriana Dias; Andressa da 

Silva; Ângela Maria; Carina França; Cecília 
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Pereira; Camila Pereira; Eliane Costa; Eliane de 

Oliveira; Grazielle Soares; Giulianne Heloisa 

Inês da Silva; Ilderlania Vieira; Josiane Teófilo 

Lucilene Cesário; Karoline Rosa; Luciene 

Nascimento; Laiane Silva; Patrícia Cristina da 

Silva; Auricélia Sousa; Solange Marques; 

Sherley Isses; Silvina Rosa; Susy Rhaine; 

Valdelene do Rosário, Valquíria Aparecida;  

Equipe da cozinha Cozinheira: Ivone dos Santos 

Auxiliar de cozinha: Geonilde Conceição; Laíze 

Antônia Dutra; Priscila Pereira. 

Conservação e limpeza Giarlan de Oliveira Macedo 

Maria do socorro Pereira 

Paulo Henrique da Costa 

Sandra da costa 

Nutricionista Tatiana de Miranda (Licença maternidade) 

 

Motorista Ronaldo de Souza 

Porteiro Artur de Lima 

Administrativo Thiago Bosco de Moura (Rec. Humanos) 

Rafael de carvalho Maulaz (Cood. Financeiro) 

Maria Izabel Rodrigues (administrativo) 

Luciana Monteiro (administrativo) 

Aryane Fernandes (administrativo) 

Izabella Deusdará (administrativo) 

Kethily Cristina Dourado ( administrativo) 

 

Auxiliar de zeladoria Ingvar Queiroz de Oliveira 

Menor Aprendiz Robert Revamarley da Silva 
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Francisco Bruno de Sousa 

 

 

 

III. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR: 

A instituição atende crianças provenientes do cadastro da Secretaria de Estado de Educação 

do DF, onde 34% dos pais moram em outras RAs, 8% residem no entorno do Distrito Federal e 58% 

residem no Plano Piloto, conforme apresentado na FIGURA 01. 

  

FIGURA 01. GRÁFICO REPRESENTATIVO DO LOCAL DE MORADIA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CRUZ DE MALTA. BRASÍLIA. 

FONTE: PESQUISA DIRETA. CRECHE CRUZ DE MALTA, BRASÍLIA- DF. 2019. 

Prestamos atendimento integral de segunda-feira a sexta-feira das 7:30 às 17:30 à 188 bebês 

na faixa-etária de quatro meses a um ano e onze meses. 

Quanto ao ingresso da criança na Instituição, no primeiro momento é realizado um cadastro 

na Regional de Ensino e só então conforme o número de vagas, as crianças são encaminhadas para 

esta instituição onde então é efetuada a matricula. 

Para atender esta demanda, a Instituição conta com 58 funcionários ocupando diferentes 

funções, conforme apresentado na TABELA 02. 

 

Regiões administrativas aonde a criança mora

Plano Piloto

Regiões administrativas

Entrono58%

8%

34%
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Função Nº de funcionário 

Diretora pedagógica e 

Secretária Escolar 

01 

Coordenadora pedagógica 01 

Professoras 09 

Monitoras 27 

Equipe da cozinha 04 

Conservação e limpeza 04 

Nutricionista 01 

Motorista 01 

Porteiro 01 

Administrativo 07 

Auxiliar de zeladoria 01 

Menor Aprendiz 01 

 

Com base no questionário aplicado 60 famílias, com 10 questões abordando vários temas, 

como grau de escolaridade, tipo de residência, renda familiar, tipo de lazer nos finais de semanas e 

outros, obtivemos os seguintes resultados, onde ilustraremos nos gráficos a seguir.  

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS APÓS A APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO. 

Para a atualização desta Proposta Pedagógica, consultamos a comunidade escolar via 

questionários enviados aos pais e/ou responsáveis, discussões e avaliações feitas com professores 

em coordenações pedagógicas, monitores durante as formações que ocorrem quinzenalmente de 

forma escalonada e demais funcionários em reuniões coletivas. 

Com base na pergunta que trata sobre a renda mensal das famílias: 41% dos pais 

questionados responderam receber entre R$ 1.245,00, 38% responderam receber mais R$ 1.245,00 

até 4.150,00 reais, 17% responderam receber de R$ 4.154,00 até R$ 8.300,00 e 17% responderam 

receber mais de R$ 8.301,00 até R$ 12.450,00 como mostra o gráfico abaixo. 
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Com base na pergunta que trata sobre o grau de escolaridade dos responsáveis: 3% 

responderam não ter nenhuma escolaridade, 3% responderam não ter concluído o ensino 

fundamental, 5% concluíram o ensino Fundamental, 29% responderam ter o ensino médio, 60% 

responderam ter concluído o nível superior. 

 

 
 

No que se trata no motivo dos responsáveis escolher a creche como instituição 

educacional,11% responderam que escolheu a creche por indicação ou trabalho desenvolvido pela 

41%

38%

17%

4%

Faixa de renda mensal da família 

Até R$ 1.245,00

Mais de R$ 1.245,00 até R$
4.150,00

Mais de R$ 4.154,00 até R$
8.300,00

Mais de R$ 8.301,00 até R$
12.450,00

60%

29%

5%

3% 3%

Grau de escolaridade do responsável da 
família

Ensino superior

Ensino médio

Ensino fundamental: de 5ª a 8ª
série

Ensino fundamental: de 1ª a 4ª
série

Nenhuma escolaridade
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creche, 36% responderam por morar perto da instituição, 38% responderam por questões financeiras 

e 15% por ser encaminhada por outra unidade escolar. 

 
 

 

 

Com base na pergunta que trata sobre o tipo de residência dos Responsáveis: 2% dos 

pais questionados responderam que sua residência é cedida, 15% responderam que sua residência é 

própria e 30% responderam que a sua residência é alugada, sendo 35% morar em apartamento e 

18% em casa.  

 
 

 

Nas questões que diz respeito a que meio de transporte a criança utiliza para vir a creche, 5% dos 

Motivo da escolha da escola

Encaminhado por outra Unidade
Escolar ou Instituição Parceira da
SEEDF

Por questões financeiras

Pela proximidade de casa ou trabalho

Por indicação ou trabalho desenvolvido
pela escola

38%

15%11%

36%

35%

30%

18%

15%

2%

Moradia que a criança vive

Apartamento

Alugada

Casa

Própria

Cedida
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responsáveis utilizam transporte escolar, 61% responderam que vem de carro, 5% vão para creche 

á pé e 29% utilizam o meio de transporte metrô. 

 

 
 

Com base na pergunta que trata sobre com quem a criança vive: 40% dos pais questionados 

responderam que a criança mora apenas com um dos pais biológicos, 58% moram com o pai e a 

mãe e 2% responderam que as crianças moram com outras pessoas responsáveis. 

 
 

 

 

Com base na pergunta que trata sobre o tipo de lazer durante o final de semana da 

família: 46% dos pais questionados responderam que saem para passear no shopping, 38% 

responderam que saem para ir ao parque, 10% responderam que saem para o cinema, 6% 

Qual o meio de transporte que a criança 
utiliza para ir à escola?

Transporte escolar

Carro

A pé

Metrô

61%5%

29%

5%

A criança mora:

Apenas com um dos pais biológicos

Com um dos pais biológicos e
padrasta ou madastra

Com pais homoafetivos

Com a mãe e com o pai

Outros

58%

2%

40%
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responderam que vão ao zoológico. 

 

 

 
 

Uma outra situação observada nesse questionário foi sobre o tempo gasto pelas crianças 

no trajeto ao ir a creche onde os responsáveis responderam: 56% dos responsáveis questionados 

responderam que gastam menos de 30 minutos no trajeto até a creche, 31% gastam de 30 minutos a 

uma hora e 13% gastam mais de 1 hora nesse trajeto. 

 

 

46%

38%

10%

6%

A criança é levada pela família para 
momentos de lazer no fim de semana.

Shopping

Parque

Cinema

Zoológico

Tempo gasto no percurso até a escola

Menos de 30 minutos

30 minutos a 1 hora

Mais de 1 hora
56%

13%

31%
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Uma das situações evidenciadas atualmente é a dificuldade de aceitação da nova rotina das 

famílias em relação a creche, principalmente no momento da acolhida onde mostra que mais da 

metade das crianças matriculadas hoje na instituição moram no plano piloto e mesmo assim há um 

grande número de atrasos. Para a atualização desta Proposta Pedagógica, consultamos a comunidade 

escolar via questionários enviados aos pais e/ou responsáveis, discussões e avaliações feitas com 

professores em coordenações pedagógicas, monitores durante as formações que ocorrem 

quinzenalmente de forma escalonada e demais funcionários em reuniões coletivas.  

 

 

Nos Dias Letivos Temáticos, a Instituição abre um momento de diálogo com a comunidade 

escolar com temas coerentes da filosofia da Instituição e temas sugeridos pela Secretaria de Estado 

de Educação. Esta é uma oportunidade de comunicar aos pais tema relevantes para o fazer 

pedagógico e reforçar laços entre Instituição e família. Temas nas quais já foram discutido em 

reuniões com os responsáveis e a partir delas surgiram atividades como, agricultura familiar, rotina 

de amamentação e a importância da participação dos responsáveis na vida escolar dos bebês, temas 

esses que surgiram a partir da necessidade de acolher ainda mais os responsáveis e os bebês a rotina 

da creche e de manter os projetos que requer tempo e cuidado como a horta, num ambiente que só 

tem bebê. 
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IV. FUNÇÃO SOCIAL DA CRECHE 

 

A creche por sua constituição específica, diferentemente das escolas que possuem outras 

etapas da educação básica, busca propor às crianças da Educação Infantil, um ambiente favorável 

que estimula o desenvolvimento das potencialidades e as características da personalidade bem como 

sua identidade. Por isso a promoção da educação infantil, por sua natureza: 

[...] um lugar de encontros e diálogos. Isso posto, essa instituição educativa e a 

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

ter um objetivo comum: possibilitar às crianças o seu desenvolvimento integral, 

considerando os ritmos e tempos de cada sujeito. (CURRICULO EM 

MOVIMENTO, p. 46, 2018) 

 Como parte integrante da comunidade escolar e com a necessidade de abranger todos os 

aspectos da diversidade local, buscamos a partir do princípio da inclusão proporcionar um projeto 

de emancipação humana, que conhece, respeita e acolhe as especificidades de cada ser, entendendo 

que, de fato, todas as pessoas são diferentes (em características, necessidades, gostos, anseios, 

crenças, formas de pensar e se posicionar no mundo), e essas diferenças não se constituem em 

ameaça, mas em riqueza para a humanidade.  

Portanto, com base nos documentos norteadores da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal e com a realidade da comunidade escolar como balizador da construção social, 

buscamos promover a dignidade das pessoas, preferencialmente as socialmente excluídas, em suas 

necessidades materiais, psíquicas e espirituais, enfatizando nesta modalidade de educação o 

desenvolvimento integral da criança.  
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V. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

ADMINISTRATIVAS 

 

De acordo com o disposto na LDB 9394/96 artigo 29, a educação Infantil é a primeira etapa 

para a educação básica e tem por finalidade “o desenvolvimento integral das crianças em seus 

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

Deve cumprir duas funções indispensáveis e indissociáveis: educar, cuidar, brincar e interagir 

respeitando os seguintes princípios: 

 Princípios Éticos da Autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito 

ao bem comum, oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos 

civis, humanos e sociais; 

 Princípios políticos dos direitos e deveres da cidadania, do exercício da criatividade 

e do respeito à ordem democrática; 

 Princípios Estéticos da sensibilidade, das criatividades, da ludicidade, da diversidade de 

manifestações artísticas e culturais, comprometidos com a sustentabilidade do planeta; 

 Princípios das práticas administrativas; 

 Articular, liderar e executar políticas educacionais da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal na qualidade de mediador entre essas e o Projeto Político 

Pedagógico da instituição educacional, elaborada em conjunto com a comunidade escolar; 

 Propor e planejar ações voltadas para o contexto socioeconômico e cultural em que a 

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

comunidade local à organização curricular; 

 Reconhecer a importância das ações de formação continuada, incentivando e 

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

garantia de espaços e tempos com finalidade formativa; 

  Fazer cumprir integralmente o calendário escolar oficial da SEEDF; 

 Coordenar a elaboração, a implementação e a avaliação do Projeto Político 

Pedagógico da instituição; 

 Zelar pelo cumprimento do planejamento didático-pedagógico dos professores; 

 Requisitar com antecedência a reposição de materiais de consumo; 

 Acompanhar, sistematicamente, o processo de desenvolvimento e aprendizagem das 

crianças da instituição educacional; 
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 Assegurar que as crianças, sob sua responsabilidade, sejam as principais beneficiadas 

das ações e das decisões tomadas; 

  Encaminhar aos serviços e órgãos específicos os casos de crianças vítimas de 

violência, negligência, abusos ou maus tratos.  

Esses princípios nos direcionam a um trabalho integrado na unicidade teoria-prática, 

interdisciplinaridade, contextualização e flexibilização – apresentando grandes possibilidades de 

serem incorporados ao dia a dia. Buscamos assim, favorecer uma organização temporal que respeite 

o ciclo de aprendizagens dos bebês (Currículo em Movimento, p. 56, 2018). Assim, nossas práticas 

pedagógicas se tornam fluídas, fora de uma organização rígida e engessada, aspecto consequente da 

base teórica da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural. 

 

 

 

 

VI. OBJETIVOS 

 

Geral 

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

de oportunidades, evidenciando a identidade, respeitando o tempo de cada um na formação do seu 

ideal coletivo, criando assim condições para o desenvolvimento integral dos bebês, favorecendo a 
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sua autonomia, considerando sua necessidade e identidade, oferecendo o atendimento com 100% 

de gratuidade, com jornada de tempo integral de 10 horas diárias. 

  

 

 

Específico 

 

 Promover autonomia das crianças buscando o reconhecimento de seu papel na comunidade e 

de sua identidade; 

 Promover momentos de acolhimento e aproximação da comunidade escolar/famílias com a 

creche; 

 Identificar os sentimentos das crianças e dos adultos e leva-los em consideração quanto ao 

planejamento pedagógico cotidiano da equipe da instituição; 

 Estimular a convivência social levando em consideração a diversidade; 

 Desenvolver a criatividade e ampliar o desejo pelas descobertas; 

 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; 

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

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

 Minimizar a problemática dos atrasos e das saídas antecipadas visto que isso atrapalha o 

processo de inserção no cotidiano social da creche. 

 Promover a divulgação dos cursos promovidos pela EAPE, incentivando a participação da 

equipe docente; 
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 Contemplar os princípios éticos, estéticos e políticos no que se refere à 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 de Educação 

Básica, as Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil e as Orientações Pedagógicas para 

Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil, visando a formalização de 

Parceria para atendimento à Educação Infantil; 

 Cumprir integralmente o calendário Escolar específico elaborado pela Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal para as Instituições Educacionais Parceiras; 

 Utilizar 100% dos recursos financeiros repassados nas despesas que sejam destinados ao bom 

atendimento das a troca de experiências e informações entre os envolvidos e a aquisição de 

conhecimentos relativos ao processo de desenvolvimento das crianças; 

 Ofertar 5(cinco) refeições diárias variadas e adequadas às faixas etárias, compreendendo café da 

manhã, colação, almoço, lanche e jantar; 

 Ocupar 100% do número de vagas disponíveis com atendimento a crianças da Educação Infantil, 

de acordo com a necessidade da SEEDF; 

 Atender a 100% das orientações da SEEDF no que concerne aos aspectos pedagógicos e físico 
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crianças. 

 

VII. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

A Instituição tem como primazia o desenvolvimento integral dos bebês em seus aspectos 

afetivo, perceptivo, motor, social, sensitivo e cognitivo respeitando seus interesses, suas 

necessidades e cumprindo as funções de educar e cuidar. 

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

princípios éticos, políticos, estéticos e também os eixos transversais. A saber: educação para 

diversidade, educação para sustentabilidade, educação para e em direitos humanos e educação para 

vida. Buscando intermediar a realidade de cada bebê com a diversidade e pluralidade de opiniões, 

possibilitando oportunidades e escolhas, promover hábitos, atitudes e valores, conforme as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação infantil. 

Nessa perspectiva 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, 2000a, p. 11). 

 Também para Piaget, a criança é concebida como um ser dinâmico que a todo o momento 

interage com a realidade operando ativamente com pessoas e o meio, favorecendo assim a 

construção dessa autonomia e pautando-a no protagonismo infantil. Essa interação com o ambiente 

faz com que ela construa estruturas mentais e adquira maneiras de fazê-las funcionar. 

Assim esta Proposta Pedagógica tem por base pressupostos teóricos que compõe o Currículo 

em Movimento da Educação Básica, que se fundamenta na pedagogia Histórico-Cultural e na 

psicologia Histórico-Cultural, considerando o contexto social, econômico e cultural das crianças.  

A pedagogia Histórico-Cultural, conforme posto no currículo, teoriza sobre a importância 

dos sujeitos na construção da história, sujeitos esses que são formados nas relações sociais e na 

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

relações entre os seres humanos e a natureza. 

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

se torna viável quando o PP (Proposta Pedagógica) que contempla a organização enquanto espaço 

de educação considera as práticas e interesses da comunidade. 

Por se tratar de educação de crianças, o currículo em movimento da educação infantil destaca 

que entre as várias concepções, requer-se um posicionamento sobre qual é a visão que a educação 
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infantil assume em relação às crianças, “qual seja (...) um ser humano em construção, em processo 

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

apropriar-se da cultura acumulada ao longo da história, a criança vai construindo se como ser social. 

Assim as crianças, aprendem e desenvolvem-se nas relações com seus pares e com adultos, 

explorando os materiais e envolvendo-se em atividades desafiadoras, enfim, vivendo a infância. 

 

 “A instituição que oferta a Educação infantil tem, pois, grande importância no sentido de 

introduzir as crianças nessa pratica, de modo a possibilitar vivencias em que experimentem 

o falar e o ouvir, o pensar e o imaginar apropriando-se assim das marcas da humanidade. 

(CURRÌCULO EM MOVIMENTO pág.85) 

 

 

 

Respeitando a Pedagogia Histórico-Critica e a Psicologia Histórico Cultural, como 

fundamentos a Associação Cruz de Malta reforça dois princípios essenciais para o trabalho 

oferecido pela organização. O primeiro ponto de partida é a própria criança onde acompanhamos a 

criança como sujeito do seu próprio crescimento, estimulando seu desenvolvimento do ponto em 

que ela se encontra. Isso é feito a partir de trabalhos em fora do Brincar em pequenos grupos, não 

superiores a 5, estimulando e favorecendo a aprendizagem no ritmo de cada uma.  

Nas atividades pedagógicas uma variedade de materiais é colocada à disposição das crianças 

para que através das escolhas o processo pedagógico aconteça. As crianças são acolhidas com 

carinho e cuidado, não é utilizado nenhum tipo de punição com as mesmas, a forma de falar é 

utilizada sempre em tom baixo, e quando um bebê chora o mesmo é acolhido imediatamente para 

que seja sanado o desconforto causado no momento. Um outro momento de bastante aprendizado é 
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a alimentação onde se é respeitado o tempo de cada criança e tudo é preparado de forma intencional 

e afetiva. 

Essas práticas são perspectivas críticas e pós-criticas compreendidas nos pressupostos 

teóricos do Currículo em Movimento, como também na Psicologia Histórico-Cultural e Pedagogia 

Histórico-Crítica que apresentam o ato educativo como algo profundamente revolucionário, no 

sentido de provocar nas pessoas mudança de vida a partir da apropriação do patrimônio cultural da 

humanidade. Nas interações, por meio do uso de instrumentos e signos, as pessoas se humanizam, 

são modificadas pela cultura e a modificam, numa relação dialética. Tais perspectivas enfatizam 

também a constituição da individualidade a partir da coletividade. Dessa forma, por meio das 

interações e brincadeiras, ocorre a vivência das práticas sociais, contempladas pelos campos de 

experiência e a apropriação dos saberes necessários, o que provocará uma nova formação. É 

importante lembrar que Vigotski (2012a) apresenta uma periodização das idades que não é estanque, 

pois depende das experiências culturais estabelecidas. A cada nova idade (ou período), a criança 

vivencia experiências que contribuem para novas formações. Estas inauguram e apontam 

transformações psicológicas, bem como geram uma nova situação social do desenvolvimento 

(CURRÍCULO EM MOVIMENTO, p. 20, 2018) 

 

 

VIII. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA CRECHE 

 

Tempo 

Quando a criança tem a oportunidade de participar de situações cotidianas que lidam com 

duração, periodicidade e sequencia, ela consegue antecipar fatos, fazer planos e elaborar sua noção 

de tempo. O importante é que essas estratégias sejam passíveis de atribuições de sentido por parte 

das crianças, além disso, é importante considerar as necessidades e interesses das próprias crianças, 

ou seja, o tempo destinado ás atividades precisa ser organizada a partir de suas manifestações, isso 

em relação as brincadeiras, de seu momento de descanso e de outras questões que permeiam a 

organização do trabalho pedagógico no contexto Educação Infantil. (Currículo em movimento 

pág.34) 

Fazem parte da rotina semanal as seguintes atividades: 

 Abertura dos portões: Entrada 7 h e 30 com musicalização instrumental e 

aromoterapia; 

 Acolhimento em sala: momento onde as educadoras acolhem e acomodam os 
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bebês; 

 Café da manhã; 

 Solário; 

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

contagem; 

 Atividade coletiva: momento onde todos participam da atividade proposta 

pela professora de acordo com o currículo em movimento. 

 Parque: momento de interação e brincadeiras coletivas; 

 Colação; 

 Psicomotricidade: momento de atividade física direcionada Centro de 

interesses; 

 Hora da higiene: momento de orientação sobre os cuidados básicos e 

momento de higienização; 

 Almoço; 

 Higienização; 

 Hora do sono: momento em que as crianças descansam; 

 Hora do lanche; 

 Hora do banho; 

 Hora da história; 

 Atividade diversificada: momento dos centro de interesses diferenciadas 

propostas no planejamento; 

 Hora do jantar; 

 Higienização; 

 Despedida: momento em que ao som de música clássica, as crianças retornam 

ao seu lar. 

A enturmação das crianças é de acordo com a faixa etária, considerando as possíveis 

regularidades relacionadas aos aspectos afetivos, emocionais e cognitivos, da seguinte forma: 

Bebês: de 0 a 1 ano e 6 meses;  

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

O ambiente da Instituição está organizado a fim de proporcionar condições para o trabalho 

coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos, assegurando:  

• A educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao 
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processo educativo; 

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

ética, estética e sociocultural da criança; 

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

• O reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas 

das crianças; 

• Os deslocamentos e os movimentos amplos dos bebês nos espaços internos e externos; 

• A acessibilidade de espaços, materiais, objetivos e brinquedos. 

O período anual na Educação Infantil corresponde à no mínimo duzentos dias letivos com 

jornada integral de dez horas. 

O Bebê tem suas atividades programadas em uma rotina de ano letivo e reavaliações sempre 

que necessário por reavaliações constante do espaço tempo e didática. 

A creche exerce um papel facilitador na formação do hábito alimentar, pois é dela o papel 

de oferecer aos bebês um cardápio nutritivo e balanceado, além de promover a educação nutricional 

das crianças. A prática profissional do nutricionista visa uma alimentação equilibrada, atuando com 

educação nutricional, realizando uma avaliação nutricional periódica, acompanhando o crescimento 

e o desenvolvimento das crianças, contribuindo para a formação de hábitos alimentares, por meio 

de programas voltados para crianças, professores, pais e funcionários. 

Cinco refeições são oferecidas diariamente, respeitando o tempo e a necessidade de cada 

Bebê; 

 

• Café da manhã: 07:55h; 

• Colação: 09:55h; 

• Almoço: 11:30h; 

• Lanche da tarde: 14:15h; 

• Jantar: 16:30h  

 



 
 

26 
 

 

Os professores trabalham em regime de jornada de (25 

horas semanais em docência e 5 horas em coordenação pedagógica divididas em 1 hora por dia). No 

período de coordenação é trabalhado o Currículo em Movimento e estudos direcionados a formação 

e atividades de rotina e da prática pedagógica, bem como preenchimento do diário de classe e as 

observações individuais. 

No período matutino são realizadas atividades pedagógicas com a presença das professoras 

e monitoras. No período vespertino os bebês estão acompanhadas somente pelas monitoras que dão 

continuidade ao processo sempre fortalecendo o cuidar e educar conforme estudos realizados 

quinzenalmente junto à coordenação pedagógica. 

No caso da ausência de professor regente, a coordenação assume a sala e a criança tem 

garantida a sua permanência na instituição. 

 

Materiais 

Os materiais compõem e reforçam a aprendizagem e é um instrumento facilitador e 

integrador. Os materiais são: livros, revistas, brinquedos, papéis, fantasias, massas de modelar 

produção artesanal, tintas comestíveis, figuras, giz de cera, blocos lógicos, quebra-cabeça, velotrol, 

fantoche e etc. 

Sala de aula 

Cantinho de leitura, cantinho de brinquedos pedagógicos, caixas de fantasias, continho da 

musicalização e etc. 

Relação Instituição-comunidade 

A relação entre Instituição e comunidade se dá pelo diálogo através de reuniões coletivas ou 

individualizadas e diariamente pela agenda escolar. A participação da família é feita em reuniões, 

acontecendo três coletivas ao longo do ano e sempre que se fizer necessário. No início do ano letivo 
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para apresentação da equipe, no encerramento do 1º semestre e no final do ano letivo. Lembrando 

que os Dias Letivos Temáticos também são elos de ligação e interação entre família e Instituição. 

Projetos: 

Além da rotina da creche, estão presentes também os projetos interdisciplinares como: 

Acolhimento e Inserção ao ambiente da Creche: É um momento de inserção, acolhimento e 

adaptação, para tal a instituição no primeiro momento, apresenta a instituição e toda sua equipe ao 

responsável. Com o intuito de favorecer a adaptação da criança e da família ao ambiente da creche, 

a instituição propõe que a criança na primeira semana possa ter flexibilidade na permanência na 

creche reduzida conforme a necessidade de cada bebê; 

 

 

 
 

“O acolhimento da criança envolve aconchego, bem- 

estar, amparo, cuidado físico e emocional...”  

( CURRÍCULO EM MOVIMENTO pág.38) 

 

 

Musicoterapia- projeto voltado para o relaxamento, percepção auditiva a fim de abrir espaço para 

que os alunos possam se expressar e se comunicar através dela; 

Centros de interesse - projeto voltado para o agrupamento de conteúdos e atividades educativas 

realizadas em torno de temas centrais de grande significação para a criança; 

Aromaterapia- Projeto voltado para amenizar a ruptura vivenciadas pelos bebes onde são 

borrifadas diariamente águas aromatizadas no ambiente onde o bebê circula no intuito de melhorar 

a imunidade e acalmar a criança com essências naturais. 

Shantala - projeto voltado para estimular o toque e as sensações estreitando os laços afetivos com 

as crianças a fim de diminuir a ruptura causada com a entrada do bebê a creche; 
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Inclusão – A Constituição Federal de 1988, em seu artigo3º inciso IV, vem “promover o bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. 

 Garante ainda, em seu capítulo III, artigo 205, a Educação como “direito de todos e dever 

do Estado”, portanto, todos têm direito a Educação gratuita e de qualidade assegurada pelo inciso 

IV e VII do artigo 206.  

Na inclusão, a escola comum tradicional é modificada para se capaz de acolher qualquer 

aluno, indiferente de sua cor, raça, religião, aptidão física ou cognitiva, e de propiciar-lhe uma 

educação de qualidade. Na inclusão pessoas com deficiência estudam na escola que estudariam se 

não fossem deficientes. Portanto, “a distinção entre integração e inclusão é um bom começo para 

esclarecermos o processo de transformação das escolas, de modo que possam acolher, 

indistintamente, todos os alunos, nos diferentes níveis de ensino” (MANTOAN, p.26.2005).    

No entanto os profissionais da Instituição estão preparados para trabalhar com a inclusão, 

respeitando os momentos de aprendizagem de cada aluno, desenvolvendo atividades lúdicas de 

acordo com conteúdo, promovendo reuniões de estudos com o corpo docente.   

Sabores para a vida - o projeto visa incentivar bons hábitos alimentares e o reconhecimento e a 

valorização dos pratos típicos de nossa região e conhecer diferentes hábitos culturais; 

Plenarinha: BRINCANDO E ENCANTANDO COM HISTÓRIAS – Oportunizar ás crianças por 

meio da escuta sensível e atenta uma participação ativa nas reflexões acerca do tema, aguçando o 

prazer pela leitura. 

Projeto criança que conta e encanta – Proporcionar a criança momentos de descontração e alegria 

valorizando a infância e prazeres literários.  

Projeto Agricultura familiar- Trabalho coletivo com o cultivo da horta com a participação dos 

responsáveis e dos bebês, proporcionando uma alimentação ainda mais saudável. 

Eu e o outro_ Projeto voltado para a descoberta da identidade e respeito ao outro. 

Transição- Projeto que visa amenizar a ruptura da criança ao ambiente escolar e as pessoas que os 

cerca no ano atual, abordando centro de interesses com a participação do boneco mascote. 

 

IX. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO. 

A Instituição acredita na avaliação construtiva formativa e contínua, vista de forma que 

oriente, acompanhe e redirecione o saber. É realizada informalmente por meio de observações 

constantes das atividades e atitudes das crianças. É feita de forma diagnóstica, em função da 



 
 

29 
 

 

compreensão do domínio, da interação dos conhecimentos, do desenvolvimento, sensitivo, afetivo, 

perceptivo motor, social e psicognitivo. 

São realizadas Reuniões de pais, 3 vezes ao longo do ano ou sempre que necessário, para 

prestar informações aos pais, entrega de RDIA (Relatório Descritivo Individual do Aluno) e para 

solucionar alguns problemas cotidianos.  

O conselho de Classe é realizado todo início e término de semestre com a Direção 

Pedagógica, Coordenação e equipe de professores, para tratar sobre as dificuldades das crianças, 

sobre o desenvolvimento das crianças, as rotinas, adaptação e projetos. O conselho de classe tem 

por objetivo o acompanhamento e a avaliação do processo de desenvolvimento do estudante, 

incluindo o seu resultado final. 

O conselho de Classe é realizado todo início e término de semestre com a Direção 

Pedagógica, Coordenação e equipe de professores, para tratar sobre as dificuldades das crianças, 

sobre o desenvolvimento das crianças, as rotinas, adaptação e projetos.    

A avaliação é considerada como um elemento que favorece a qualidade da aprendizagem. É 

assumida como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem para que os objetivos 

propostos sejam atingidos. 

 

A avaliação se destina ao diagnóstico e, por isso mesmo, à inclusão; destina-

se à melhoria do ciclo de vida. Deste modo, por si, é um ato amoroso.” 

(LUCKESI, 2002, pg. 180). 

 

A Creche São João Batista de Jerusalém, no seu processo de acompanhamento e avaliação 

da aprendizagem sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garante: 

• Observação criativa das atividades, e interações das crianças no cotidiano; 

• Observações Individuais são feitas quinzenalmente ou sempre que se fizer necessário, 

relatando as particularidades dos alunos, os desenvolvimentos alcançados; 

• RDIA é realizado no final de cada semestre letivo; 

• Utilização de registros próprios em consonância com a legislação vigente; 

• Continuidade do processo de aprendizagem através de estratégias adequadas e 

planejadas, respeitando sempre a faixa etária das crianças. 

Os professores são avaliados constantemente, com os feedbacks nos conselhos de classe, 

durante as reuniões de coordenação pedagógica, mas também através de uma avaliação institucional 

de cunho auto avaliativo. 

 

 



 
 

30 
 

 

X. ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA CRECHE. 

 

A Instituição organiza seus conteúdos de forma integrada, relacionadas 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.  

A interdisciplinaridade é trabalhada com base no Currículo em Movimento concebido,  

Pensado e escrito pela SEEDF validado em janeiro de 2014, após trabalho realizado de coleta 

de opiniões de toda a comunidade escolar e conveniadas para modificar e alterar aquilo que de 

coerente que foi sugerido nessa pesquisa, foram firmados os seguintes temas:  

 Educação para a diversidade; 

 Educação para a sustentabilidade; 

 Educação para e em direitos humanos; 

 Educação para a cidadania; 

 Eixos Integradores: Cuidar e Educar, Brincar e Interagir. 

 

Os temas geradores contêm esses conteúdos distribuídos nos diversos projetos ao longo dos 

meses de aula do ano letivo. Em cada mês tem mais de um conteúdo sendo trabalhado por projeto. 

Posto isso, destaca-se que a organização curricular sistematiza as intenções educacionais e ações 

pedagógicas por meio de linguagens em um sentido mais ampliado. 

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

os materiais concretos são trazidos pelo corpo docente, pela Creche 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, com as subdivisões das diversas áreas do conhecimento. 

No currículo do planejamento diário, temos o mundo infantil imerso em campos de 

experiências: 

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). 

Esses princípios engendram os seis diretos de aprendizagem e desenvolvimento, de acordo 

com a BNCC (BRASIL, 2017). 

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;  
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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. 

Dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, emerge os cinco campos de experiência, 

a saber: 

O eu, o outro e o nós:  

 

1. Este campo de experiência propõe que as crianças descubram a si mesmas, aos grupos 

das quais fazem parte (família e/ou responsáveis, instituição de educação para a 

primeira infância, igreja, academia etc.) e a outros coletivos, no sentido de formar sua 

identidade e alteridade.  

 

Corpo, gestos e movimentos: 

 

2.  Esse campo de experiência propõe o trabalho voltado ao desenvolvimento corporal da criança que, ao se 

expressar, interage com o mundo desde cedo por meio de gestos e movimentos corporais, sejam eles 

dotados de intencionalidade ou de impulsos próprios da infância, bem como de espontaneidade ou 

coordenação de movimentos, gestos e sentidos. 
 

Traços, sons, cores e formas: 

 

3.  Esse campo de experiência abrange o trabalho educativo que evidencia as manifestações artísticas, 
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culturais e científicas como aporte de desenvolvimento infantil, sejam elas locais ou de maior amplitude, 

como regionais, nacionais ou internacionais.  

 
 Escuta, fala, pensamento e imaginação: 

 

4. Este campo de experiência estabelece interlocuções mais prementes com as linguagens oral, escrita, 

corporal, artística e interações com a natureza e a sociedade, embora dialogue com as demais linguagens. 

 

 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: 

 

5. Este campo de experiência do Currículo propõe que as crianças experimentem o mundo ao seu redor, 

enquanto investigam, descobrem, interagem, elaboram e transformam a sociedade na qual estão inseridas.  
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 XI. EDUCAÇÃO INTEGRAL 

A Educação infantil, segundo o artigo 29 da LDB, tem com finalidade o desenvolvimento 

integral da criança até 05 anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. 

As crianças em idade de berçário estão em processo de desenvolvimento e reconhecimento 

de si mesmas e dos outros. Estão interessadas em descobrir, tudo é explorado e manipulado, 

produzindo sons e movimentos. Demonstram equilíbrio e flexibilidade, participam das atividades 

de correr, subir e descer de lugares e obstáculos, em constantes busca do novo, dentro do ritmo de 

cada um. 

Assim, espera-se que no âmbito da Formação Pessoal e Social as crianças de 4 meses a 1 

ano e 11meses: 
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1 - Utilizem recursos de que dispõe para a satisfação de suas necessidades essenciais, 

expressando seus desejos, sentimentos, vontades e desagrados e ajam com progressiva autonomia; 

2 - Familiarizem-se com a imagem do próprio corpo e o corpo do outro conhecendo 

progressivamente seus limites, sua unidade e as sensações que ela produz; 

3 - Amplie seu domínio sobre o mundo ao redor e tornando-se cada vez mais independente; 

4 - Adquire atitudes de preservação, responsabilidade, respeito e valorização com relação ao 

meio ambiente e o lugar em que vivem, estabelecendo vínculos afetivos com as pessoas com quem 

convivem; 

5 - Ampliem suas possibilidades de leitura e escrita espontânea, fazendo o uso da Linguagem 

Oral correta e adequado; 

6 - Expressem sua criatividade, sentimentos e pensamentos através do desenho, da pintura, 

modelagem, música, sons, danças expressões corporais e faciais; 

7 - Desenvolver e expressar por meio de brincadeiras noções de organização de espaço e 

tempo; 

8 - Classificar, ordenar, perceber diferenças e semelhanças; 

9 - Conheça o computador e outros equipamentos da tecnologia como novos brinquedos, 

possíveis de serem descobertos, explorados, manipulados; 

10 - Relacionem – se progressivamente com as crianças, seus educadores e com os demais 

profissionais da instituição, demonstrando suas necessidades e interesses. 

No Berçário, a associação educar e cuidar assume um papel de destaque na ênfase da 

relevância e do direito da criança de ser educada e cuidada como um processo indissociável, assim, 

o desenvolvimento integral da mesma. Os projetos surgem na intenção de corroborar a construção 

dessa associação: educar e cuidar. Eles são idealizados pela equipe pedagógica juntamente com a 

comunidade escolar, e buscam trazer para dentro da creche práticas relevantes para o acolhimento, 

socialização e aprendizagem.  

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. Uma de nossas práticas é a construção de uma vivência 

entre bebês de etapas de crescimento diferenciadas. Esses momentos ocorrem tanto no ambiente 

comum da creche (academia, solários) quanto dentro das salas. As professoras e monitores são 

orientados pela coordenação quanto a realização e benefícios desse tipo de ação. 
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XII – PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PP 

 

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 

compartilha

r 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 

reaproveitam

ento 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 

acompanha

mento das 

atividades; 

 

Através de 

roda de 

conversa e 

observação 

das 

atividades e 

utilização 

de recursos 

pedagógico

s. 

Equipe 

pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano letivo de 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-

Gestão 

de 

Resulta

dos 

Educaci

onais: 
 
Conscientizar 

as famílias, 

educadores e 

 
-Realização 
de 
encontros 
com 
famílias 
para debater 
as principais 

dificuldades 

em 

participar  

da formação 

da criança, 

 
-Organização 

de espaços 

para expor as 

produções de 

temas 

variados, dos 

alunos, 

convidando 

as

-Através da   
participaçã

o e 

disponibilid

ade das 

famílias, 

parceiros e 

o retorno 

das ações 

na vida dos 

-Direção e 
Coordenação 

-Ano letivo de 
2019 
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parceiros 

sobre a 

importância 

do apoio na 

educação 

dessas 

crianças

 

e

 

a  
valorização 

do trabalho 

da instituição 
 

os motivos 

das faltas o 

que 

podemos 

planejar 

para atende-

las melhor. 
 
-Buscar 

maior 

comunicaçã

o com os 

parceiros e 

juntos 

propor 

estratégias 

de  
trabalho 

com a 

comunidade 

escolar. 
 

 famíli

as 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, 

reaproveitam

ento de  
alimentos, 

alimentação 

saudável e 

autoestima 

alunos e 

suas 

famílias. 
 
 
 

3-Gestão 

Participativa: 

 

Estimular a 

comunidade 

escolar a 

participação 

nas ações e 

atividades 

escolares. 

Integrar a 

comunidade 

escolar nas 

ações e 

decisões 

promovidas 

pela 

instituição. 

Reuniões de 

pais e mestres 

e dias letivos 

temáticos 

Questionári

os de 

pesquisas e 

atas. 

Direção e 

coordenação 

Todo ano 

letivo 

4-Gestão de 

pessoas: 

 

Motivar 

equipe para 

realização de 

um trabalho 

em conjunto e 

de qualidade. 

 

Qualificar 

os 

profissionai

s da equipe 

para que 

atenda as 

necessidade

s da 

instituição. 

Qualificar 

Qualificação 

através de 

cursos e 

formações 

continuadas. 

Através de 

avaliações 

continuas 

de : 

Assiduidad

e 

Pontualidad

e 

Compromis

so e 

Direção e setor 

de recursos 

humanos 

Semestral 
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os 

profissionai

s da equipe 

para que 

atenda as 

necessidade

s da 

instituição. 

Criatividad

e 

5- Gestão 

Financeira: 

Manter um 

controle 

eficiente das 

contas e 

obrigações 

financeiras da 

instituição. 

Organizaçã

o 

financeiras 

e das contas 

da 

instituição. 

Elaboração 

de um plano 

de trabalho 

para alocar os 

recursos 

necessários. 

Através do 

cumprimen

to do plano 

de trabalho 

e 

verificação 

das 

necessidade

s da 

instituição 

Setor de 

prestação de 

contas 

anual 

6-Gestão 

administrativa 

 

Zelar pela 

estrutura da 

instituição 

Assessoria 

dos recursos 

financeiros; 

Controlar 

entrada e 

saída de 

materiais. 

Elaboração 

de planilha de 

estoque; 

Levantament

o das 

necessidades 

da instituição. 

Através de 

verificação 

dos 

estoques 

juntamente 

com equipe 

gestora. 

Coordenador 

administrativo 

Bimestral 

 

 

 

 
7- Nutrição 
 
Mapeamento 
nutricional 
 
Elaboração de 
cardápio 
 
Elaborar e 
realizar 
atividades par as 
crianças 
 
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 
oportunidade do 
plantio, e do 
acompanhamento 
das fases de 
desenvolvimento 
dos vegetais por 
meio da horta 

-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 
horta, 
informando as 
preparações 
comumente 

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

 
Nutricionis
ta e Equipe 
Pedagógica 

Ano 
Letivo 
de 2019 
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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. 
 

Avalição do 

estado nutricional 

das crianças, 

utilizando peso e 

altura como 

parâmetros e a 

classificação 

através das 

curvas e z escore 

estipulados pela 

Organização 

Mundial de 

Saúde (OMS). 

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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Análise 

documental e 

levantamento de 

dados referentes 

ao contexto da 

escola. 

Visitações as 

turmas nos 

horários das 

refeições. 
Aferição de peso 
e altura para a 
avaliação do 
estado 
nutricional 

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 
Desenvolviment
o do Aluno; 
 - Subsidiar o 
planejamento das 
atividades, 

-Oportunizar 
material e espaço 
de discussões 
para a construção 
dessas atividades. 
- Subsídio para 
planejamento e 
elaboração de 
atividades;  
- Promoção de 
formação 
continuada por 
segmento;  
- 
Acompanhament
o 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 
Desenvolvimento 
do Aluno; 

- 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 
desenvolviment
o 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
. 

- 
Coordenaç
ão 
Pedagógica
s. 
 
- Equipe 
pedagógica
. 

Ano 
letivo 
de 2019 
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zelando pela 
qualidade no 
cumprimento do 
Currículo em 
Movimento;  
- 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;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. QUADRO DE PROJETOS INDIVIDUAIS OU INTERDISCIPLINARES 

DESENVOLVIDOS NA CRECHE 

 

PROJETO 
 OBJETIVOS 

PRICINPAIS 
AÇÕES RESPONSÁVEIS 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO 
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MUSICOTE

RAPIA 

-Apreciar os sons 

e silencio por 

meio do prazer da 

escuta, a 

capacidade de 

observação e 

reconhecimento; 

- Estimular a 

linguagem; 

- Demonstrar a 

criatividade por 

meio de expressão 

verbal e corporal 

da música; 

-Proporcionar 

oportunidade de 

crescimento, com 

relação à 

coordenação; 

- Memorizar; 

- Desinibir e 

socializar. 

- Escuta de sons 

em suas diversas 

formas; 

 

- Incentivar a 

produção de 

sons com objetos 

e seu próprio 

corpo. 

 

Equipe pedagógica 

Educadoras 

Professoras 

Diretora 

Coordenadora 

 

Durante todo 

ano letivo 

avaliando o 

processo e novas 

possibilidades 

de execução. 

CENTROS 

DE 

INTERESSE 

-Trabalhar temas 

da realidade 

próxima da 

criança; 

-Considerar as 

necessidades 

infantis; 

-Oportunizar 

aprendizagem em 

todas as áreas; 

-Satisfazer os 

interesses do 

educando; 

-Realizar 

atividades em 

experiências 

Trabalhar com 

grupos de no 

máximo 5 

crianças para 

que consiga das 

atenção e 

orientação a 

todas. 

Trabalho com 

pequenos grupos 

nas várias 

Professoras 

Educadoras 

Coordenação 

 

Bimestral 

avaliando o 

processo e novas 

possibilidades 

de execução. 
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concretas; 

-Estimular a 

participação, a 

iniciativa, a 

descoberta e a 

criatividade; 

-Abranger todas 

as áreas de 

educação 

intelectual, social 

vital e corporal, 

emocional, 

expressiva, 

criativa e etc... 

esferas e espaços 

dentro da creche. 

SHANTALA 

- Proporcionar o 

relaxamento; 

- Estimular o 

toque e as 

sensações; 

- Estreitar laços de 

afetividade. 

Momentos de 

relaxamento e 

conhecimento 

do corpo e de 

suas sensações. 

Educadoras  

Professoras 

 

Semestral  

SABORES 

PARA A 

VIDA 

-Incentivar bons 

hábitos 

alimentares; 

-Conscientizar os 

alunos sobre 

importância e os 

motivos pelos 

quais nos 

alimentamos; 

-Reconhecer e 

valorizar os pratos 

típicos e hábitos 

alimentares da 

nossa região e de 

outras. 

Atividades 

lúdicas com 

apresentação de 

formas e sabores 

de alimentos 

variados. 

Provocar 

sensações 

através de 

degustações e 

introdução de 

alimentos 

variados. 

Nutricionista 

Coordenação 

Professoras 

Educadoras 

Equipe da cozinha 

 

Semestral  

PLENARINHA 

2019 

- Estimular a 

aprendizagem por 

meio da leitura e 

brincadeiras nas 

diferentes 

linguagens; 

- Criar 

oportunidades 

-Estudo do tema; 

-

Desenvolviment

o de atividades 

que 

- toda comunidade -Durante todo o 

processo de 

desenvolviment

o do projeto. 
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para que 

professoras e 

crianças ampliem 

seu repertório de 

brincadeiras e 

leituras; 

- Vivenciar 

experiências 

diversas ensinadas 

ou criadas; 

- Resgatar; 

proporcionem 

encantamento e 

prazer pela 

leitura de 

histórias 

diversas. 

 -A partir da 

intencionalidade 

e apreciação 

após conclusão 

do projeto. 

PROJETO 

CRIANÇAS 

- Descontrair; 

- Divertir; 

- Brincar; 

- Ser criança 

respeitando seu 

tempo. 

Contar e 

recontar 

histórias  

Teatro  com 

Fantoches 

Realizar 

dramatizações 

envolvendo 

diferentes 

histórias com 

cenários para 

que as crianças 

visualizem de 

forma lúdica. 

Apresentação de 

brincadeiras 

diversas dentro e 

fora de sala. 

 

Equipe pedagógica Durante o mês 

de execução do 

projeto. 

PROJETO 

TRANSIÇÃO 

-Valorizar a 

participação de 

todos; 

-Valorizar 

vivencias novas; 

-Proporcionar 

transição das 

crianças; 

-Construir a 

realidade por 

meio de diferentes 

histórias; 

- Atuar entre as 

crianças e 

famílias de 

forma 

progressiva par 

que entendam 

com 

naturalidade o 

processo de 

transição para 

Equipe pedagógica 

Direção 

Coordenação  

Durante e pós 

realização do 

projeto. 
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turmas e ou 

escola diferente. 

- conversas entre 

os grupos 

demonstrar o 

interesse pela 

construção de 

novas relações. 

 

 

 

Brasília-DF,05 de Maio de 2019. 
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 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

Proporcionar formação continuada; 

Possibilitar maior interação com as creches parceiras; 

Conscientizar da importância do trabalho realizado.  

 

AÇÕES E 

ESTRATÉGIAS 

 

Encontros Quinzenais com estudo do currículo em movimento; 

Estudo de textos e formação continuada; 

Reunião com equipe diretiva. 

 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS NAS 

AÇÕES 

Direção, coordenação, professores, monitores e convidados.  

PÚBLICO 
 

Direção, coordenação, professores e monitores. 

 

CRONOGRAMA 

 

Encontros diariamente de uma hora. 

Encontro Quinzenal para monitores. 

Encontro mensal com Equipe Diretiva. 

 

AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

 

Avaliação será constante durante as coordenações, Reunião de 

pais, Dia letivo temático, por meio de observação, questionário e 

postura profissional. 
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