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1.  APRESENTAÇÃO 

 

 

A presente Proposta Pedagógica expressa a visão de toda a equipe do 

Jardim de Infância 01 do Cruzeiro e se apresenta como instrumento orientador das 

ações dessa Unidade Escolar, na busca da prestação de um serviço de qualidade 

à comunidade. 

 Esse processo foi pensado e elaborado coletivamente. Partindo da 

observação, elaboração e aplicação de questionários como instrumentos de 

pesquisa, foi possível a coleta de sugestões e viabilizada a participação do grupo 

docente, servidores, pais das crianças, direção, coordenação e orientação 

educacional. Além de escutas sensíveis das crianças e observações no decorrer do 

ano letivo, a fim de realizar alterações ou a construção de novos projetos que 

atendam melhor suas necessidades.  

As coordenações foram utilizadas como momentos de diálogo e estudo 

visando à elaboração, implementação e avaliação da PP culminando no registro de 

impressões e análise dos questionários aplicados às famílias.  

 

 
Estudo da Proposta Pedagógica 2019. 

 
 

Certos de sua importância e significado para a organização e funcionamento 

deste espaço de educação infantil, a equipe se propôs a apresentar a organização 
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de um trabalho construído por várias pessoas, cujas experiências e vivências 

viabilizam a unificação de uma proposta respeitando-se a especificidade de cada 

criança como ser único.  

Ao apresentar este documento, não se pretende esgotar sua conclusão. 

Vale ressaltar que, por ser dinâmico, em permanente processo de discussão e 

reflexão, portanto passível de alterações, à medida que os objetivos apontados 

forem alcançados, outros surgirão. Esperamos que seu debate e reavaliação anual 

contribuam efetivamente para a consolidação de uma proposta educacional 

comprometida com a formação humana no seu sentido mais amplo, contribuindo 

ainda, com a organização de todo o trabalho escolar, ressaltando que o foco 

principal é a criança. 

 A Proposta Pedagógica de uma instituição educativa constitui um dos 

principais instrumentos que norteiam a Gestão Democrática, de forma que todos são 

responsáveis por sua construção e sua execução, numa ação conjunta de cuidado 

permanente, de visibilidade plena e compromisso. Sendo assim, os envolvidos se 

tornam corresponsáveis por sua implantação e acompanhamento, favorecendo a 

mudança de paradigmas diante da teoria histórico–crítica da educação, abordada 

pelo Currículo em Movimento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal - SEEDF. É isso que pretendemos com nossa proposta! 

A seguir, algumas fotos que mostram um pouco do trabalho realizado 

durante o ano na escola: 

 

Parquinho: superando desafios. 
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Pátio: Trabalhando a coordenação motora. 

 

 

 

 

 

 

Banho de mangueira. 
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Teatro no Pátio 

 

 

 
                                                      Dia do Brinquedo. 
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Atividade com sucata. 

 

 

 

 

 

 
Sala de Aula. 
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Sala de Leitura: Projeto “Ler é uma gostosura”. 

 

 

 

 

 

 
Sala de informática: Projeto “Ciranda Digital”. 
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Cozinha Experimental. 

 

 

 

 

 

 
Entrada Coletiva com Hora Cívica. 
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Datas Festivas: Comemoração da Páscoa. 

 

 

 

 

 

 
Datas Festivas: Comemoração do Dia das Crianças. 
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Festa Junina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Passeio por Brasília/2019. 
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Dia Letivo Temático: Apresentação musical das crianças. 
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2. HISTORICIDADE DA ESCOLA 

 

2.1  HISTÓRICO  
 

 O Jardim de Infância 01 do Cruzeiro foi construído em 1964 e inaugurado em 

12 de fevereiro de 1965. Nessa mesma data, iniciou suas atividades, sob direção da 

Prof.ª Leila Maria de Freitas. 

 Criado pelo decreto de nº 481, de 14 de janeiro de 1966, pelo GDF, está 

localizado na Área Especial Escolar nº 5 do Cruzeiro – DF. Integra a rede oficial de 

ensino e está vinculado à Secretaria de Educação de Estado do Distrito Federal. A 

escola oferece atualmente, turmas de 1º e 2º períodos da Educação Infantil. 

 Inicialmente, essa Unidade Escolar era conhecida como Jardim de Infância do 

Setor de Residências Econômicas Sul e atendia apenas às crianças que moravam 

nas adjacências da escola, crianças estas, geralmente, filhos de pioneiros que 

vieram do Rio de Janeiro. 

 Com o passar dos anos, o Jardim de Infância 01 do Cruzeiro começou a ser 

reconhecido pela qualidade da educação que aqui se oferecia. Este foi então, um 

dos motivos pelos quais passou a atender também à comunidade do Setor Militar 

Urbano. 

 À época, seu espaço físico era bem próximo à escola pública para alunos do 

Ensino Fundamental de 1ª e 2ª séries, atual Centro de Ensino Fundamental 01 do 

Cruzeiro. 

 Devido ao grande crescimento da população do Cruzeiro, as 05 salas de aula 

de que dispunha se tornaram insuficientes para a grande demanda. Desta forma, foi 

proposta uma integração entre a escola do SMU e o Jardim, o que as transformou 

em uma única escola. 

 Pela resolução de nº 95 CD, de 21/10/1976 (DODF de 30/11/1970), o Jardim 

de Infância do SRES passou a se chamar Jardim de Infância 01 do Cruzeiro. 

 Desde sua inauguração esta instituição viveu muitas histórias e participou de 

outras tantas. Chegou até mesmo a abrigar a Regional de Ensino por um período, 

tornando-se, à época referência como educação de qualidade. 
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Bloco “2” Jardim de Infância 01 do Cruzeiro. 

 

 Ao longo dos anos esta Unidade Escolar participou de eventos onde a 

comunidade local estava envolvida como: desfiles, aniversário da cidade, peças 

teatrais e inaugurações diversas. 

 

 2.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

 

 O Jardim de Infância 01 do Cruzeiro – JI está situado à SRES QD 05, AE 

Escolar, lote 05 do Cruzeiro Velho, CNPJ 00.496.406/0001-07 e pode ser contatada 

pelo telefone (061) 3901-8152 e pelo e-mail ji1cruzeiro@gmail.com. São atendidas 

crianças na faixa etária entre 4 (quatro) e 5 (cinco) anos. Atualmente, estão 

matriculados 232 (duzentos e trinta e dois) alunos divididos em dois turnos, matutino 

e vespertino, totalizando 12 (doze) turmas, sendo 89 crianças no primeiro período e 

143 no segundo.   

  O espaço físico do Jardim 01 do Cruzeiro é composto por dois blocos: o 

bloco A, que possui 05 salas de aula, 01 sala de recursos, 01 sala do Serviço 

Orientação Educacional com banheiro, 01 sala de coordenação, 01 secretaria, 01 

sala de direção, 02 banheiros femininos, 01 banheiro para a comunidade. O bloco B 

possui 05 salas, sendo: 01 sala de professores, 01 sala de aula, 01 sala de leitura, 

01 sala de informática, 01 sala usada para o refeitório, 01 cantina, 01 sala de 

servidores com 02 banheiros, 01 interno e 01 externo e 01 espaço para horta. 
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Entrada Principal 

 

 

 

 2.3 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA 

 

 Atualmente o quadro de recursos humanos do Jardim 01 do Cruzeiro é 

composto da seguinte forma: 

 

 2.3.1 Equipe De Direção 

Diretor José Antônio Barbosa 

Vice-diretora Isana Teixeira Tolentino 

Chefe de Secretaria Silvana Maria da Costa Araujo 

 

 Quanto à formação acadêmica todos os professores regentes da unidade de 

ensino, esses possuem especialização, além de participarem de cursos de formação 

continuada propostos pela EAPE – Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais de 

Educação do Distrito Federal. Segue abaixo o quadro referente aos servidores: 
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 2.3.2 Carreira Magistério Efetivos – SEEDF 

Nome Formação Função CH 

Amanda Siqueira dos Santos Pedagogia Professora 40 

Ana Brauna Souza Barroso  Pedagogia Professora 40 

Ana Luisa Vasconcelos Castro  Pedagogia Coordenadora 40 

Ana Maria Breda  Artes 

Plástica 

Professora 

Readaptada 

40 

Evillin Aparecida Neves Pedagogia Professora 20 

Flavia Correa Alves Geografia Professora 40 

Gleyde Santos Assis de Oliveira Pedagogia Orientador Ed. 40 

Luzinete Rodrigues Rabello 

Mara Maria Pereira Nobre                                      

Pedagogia 

Pedagogia 

Professora 

Professora 

40 

40 

Marcia Muniz Raimundo dos Santos 

Neide Ferreira de Santana 

Pedagogia 

Pedagogia 

Professora 

Professora 

40 

    40 

Potira Oliveira Sousa Geografia Professora 40 

Rita de Cassia Oliveira Valença Pedagogia Professora 40 

Rosangela Prescendo Tonin Letras Professora 

Readaptada 

40 

Roseane de Brito Cavalcanti Letras Professora 40 

Veralucia Rodrigues de Lima Economia 

Doméstica 

Professora Matéria 

Extinta 

40 

 

 

 2.3.3  Carreira Magistério Contratos Temporários 

Daniele Martins de Barros 

Luísa Lopes Batista 

Soní Aparecida Abrantes 

 



17 

 

 

 2.3.4  Servidores GE com restrição de atividades 

Itelcina Muniz Raimundo dos Santos  

Francisca Estevam Botelho  

 

 

 2.3.5 Educador Social Voluntário 

Danielly Martins de Souza  

Isnara S. de Lacerda e Aredes  

Neima Campos Cruz     

 

 

 

    2.3.6 Servidores Terceirizados 

 

Adriana Joice Rodrigues de Carvalho 

Adriana França de Souza 

Aline Josino de Sousa 

Ivani Santana de Sousa 

José Maria Vicente 

Lidiane Rocha Oliveira 

Maurilio Arruda da Silva 

Rogério de Melo Camargo 

Rosemeire Pereira dos Santos Rodrigues 

Silvia da Cruz Santos 

 

         

           2.3.7 Conselho Escolar 

__________________________________________________________________ 

 

Ana Brauna Souza Barroso 

Cláudia Viana de Andrade P. Melo 

Silvana Maria de Araújo Costa 

Veralucia Rodrigues Lima 
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___________________________________________________________________

    

 

   2.3.8 Quantitativo de Recursos Humanos 

___________________________________________________________________ 

 

Diretor 

Vice-diretora  

01 chefe de secretaria 

02 agentes GE com restrição de atividades  

04 agentes de vigilância (terceirizados) 

05 funcionários de conservação e limpeza (terceirizados) 

01 merendeira (terceirizada) 

12 professores regentes com carga horária de 40h 

1 professora regente com carga horária de 20h 

01 professora readaptada  

01 professora com restrição de atividades 

01 professora de matéria extinta que atua na sala de leitura 

01 coordenadora pedagógica 

01 orientadora educacional 

03 educadores social 

__________________________________________________________________ 

  

 

2.4 DIAGNÓSTICO 

 

A visão educacional proposta neste Currículo entende que, ao 
dessilenciar as crianças, escutando suas vozes, pode-se contribuir 
para torná-las cidadãs responsáveis por meio da autorregulação e do 
automonitoramento das próprias aprendizagens” (DISTRITO 
FEDERAL, p.53). Desse modo, busca-se com os dados originados a 
partir de um questionário enviado às famílias garantir o estreitamento 
e fortalecimento dos laços entre crianças e adultos envolvidos no 
processo de ensino-aprendizagem (DISTRITO FEDERAL, p.53).  
 

  

 Atualmente, estão matriculados no JI 01 do Cruzeiro 232 crianças, em 06 

turmas em cada turno, assim distribuídas: 
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 1º Período:  

03 turmas no matutino, sendo duas reduzidas e 02 turmas no vespertino, sendo uma 

reduzida; 

 2º Período: 

03 turmas no matutino, sendo uma reduzida e 04 turmas no vespertino, sendo uma 

reduzida. 

 A sala de recursos é considerada polo e generalista, pois atende a duas 

instituições de ensino: JI 01 e CEF 01 do Cruzeiro.  

 A realidade da nossa comunidade escolar foi analisada com base nos dados 

do CENSO ESCOLAR 2018 e nas informações coletadas no Questionário de 

Diagnóstico enviado às famílias no início do ano de 2019, questionário este que tem 

como objetivo a construção de uma escola de melhor qualidade, considerando que 

um dos princípios do nosso Projeto é a gestão democrática que envolve a 

participação efetiva da comunidade escolar na definição da escola que queremos.  

 As perguntas elaboradas para o Questionário nos trouxeram dados 

analisados conforme itens a seguir: tipo de moradia, quantidade de moradores por 

residência, renda familiar, transporte utilizado no percurso para a escola, profissão 

dos responsáveis, expectativas da família em relação à escola, sugestões para 

melhoria da escola, participação no desenvolvimento da vida escolar do filho, 

motivos que os levaram a matricular o filho ou filha neste Jardim de Infância. 

 Constatamos que nossa clientela é oriunda das seguintes regiões 

administrativas: Brasília, Cruzeiro Novo, Cruzeiro Velho, Estrutural, Octogonal, 

Sudoeste, Guará, Vicente Pires, Águas Claras, São Sebastião, Candangolândia, 

Itapoã, São Sebastiao, Aguas Lindas, Recanto das Emas e Valparaiso. As crianças 

desta unidade escolar, em sua maioria, são filhos de funcionários de empresas, 

instituições e residências localizadas na nossa comunidade. 

 A seguir podem ser visualizados alguns resultados obtidos após análise dos 

questionários:  
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Vínculo com a Criança

Mãe

Pai

Tia

Avó

Outros

 
Gráfico 1 

 

 

 

 

Renda Familiar

Até 1 salário mínimo

2 a 4 salários mínimos

5 a 7 salários mínimos

8 a 10 salários mínimos

Acima de 10 salários mínimos

 
Gráfico 2 
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Tipos de Moradia

Própria

Alugada

Funcional

Outros

 
Gráfico 3 
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Quantitativo de Moradores por Residência

De 1 a 4 pessoas

De 5 a 7 pessoas

De 8 a 10 pessoas

 
Gráfico 4 

 
 
 

 

Meio de Transporte Utilizado Para Chegar à Escola 

Carro Próprio

A pé

Transporte Público

Transporte Escolar

Outros

Gráfico 5 
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Local de Residência

Cruzeiro

Estrutural

Sudoeste

Outros

 
Gráfico 6 

 
 
 

Contribui com a  APM

Sim

Não

 
Gráfico 7  
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Participa dos eventos ou reuniões da escola

Sim

Não

 

Gráfico 8 

                                                             

Como você avalia o JI 1

Ótimo

Bom

Regular

 
Gráfico 9 
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 A origem das nossas crianças é diversificada, mas a grande maioria é oriunda 

do Cruzeiro. (Gráfico 6).  

 Conforme o Gráfico 7, a maioria das famílias que responderam ao 

questionários  afirmam não contribuir com a Associação de Pais e Mestres - APM.  

 Observada a participação da família na unidade escolar e levando-se em 

conta as sugestões arroladas no instrumento de pesquisa, pode-se constatar que os 

grandes desafios do Jardim de Infância 01 do Cruzeiro são: 

 Estimular a comunidade escolar a contribuir com a APM; 

 Construção de uma área coberta para atividades físicas;  

 Manter uma relação de ensino/aprendizagem de excelência.      

   

 
Família na Escola. 

  

 A fim de solucionar alguns dos questionamentos levantados no instrumento 

utilizado para o diagnóstico, foram planejadas e executadas ações com a 

participação da família junto à escola.  Desenvolvemos atividades para o Dia Letivo 

Temático, conforme Calendário Escolar. 
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 Dia Letivo Temático: Apresentação do Projeto “Água é vida” à família. 

 

3. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 A segunda edição do Currículo em Movimento para a Educação Infantil 

(2018), em suas bases teóricas traz a concepção de que a criança é um ser em 

construção e em processo de humanização por se apropriar da cultura acumulada 

ao longo da história. Desenvolve, renasce e cresce como ser social. Elas vivenciam 

suas infâncias por possuírem capacidades diversas. A criança ativa as 

possibilidades de desenvolvimento, aprendizagem, potencialidades e a curiosidade 

já inerente ao trocar e acumular conhecimentos com seus pares e com os adultos 

explorando a diversidade de materiais, ambientes e situações desafiadoras.  

A criança pequena na Educação Infantil vivenciará um tempo de 

descobrimento de si mesma e do mundo físico, social e cultural. Consolidará as 

finalidades (para quê) e os motivos (por quê), o que a levará a refletir sobre suas 

ações. Em consonância a essas afirmações, o Currículo em Movimento descreve 

que as bases teóricas,  

  

Psicologia Histórico-Cultural e Pedagogia Histórico Crítica – 
compreendem que as concepções de crianças e infâncias decorrem 
de determinações sociais de âmbito político, econômico, social, 
histórico e cultural, ou seja, consideram as crianças, no contexto das 
práticas educativas, como sujeitos de direito, que têm necessidades 
próprias, que manifestam opiniões e desejos de acordo com seu 
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contexto social e sua história de vida (DISTRITO FEDERAL, 2018, 
p. 22).  

 

Desse modo, é função social da escola promover uma educação pública, 

gratuita, democrática e de qualidade, voltada à formação integral da criança de 04 a 

05 anos e 11 meses (crianças pequenas) para que possa atuar como autora de sua 

história, sujeito de direitos e deveres para que assuma uma postura responsável, 

ética, autônoma e solidária. O Jardim 01 do Cruzeiro exerce a sua função social de 

garantir à comunidade escolar as condições necessárias para o exercício pleno da 

cidadania. É preciso conscientizar-se de sua responsabilidade em propiciar a 

construção de conhecimento.  

Essa Unidade Escolar tem como objetivo valorizar os conhecimentos 

adquiridos e trazidos de casa e proporcionar novas possibilidades. Primordialmente, 

objetivamos formar indivíduos responsáveis, independentes, críticos e autônomos, 

tendo assim conhecimento de si como um sujeito único, mas na convivência com o 

outro compartilhando regras, valores e atitudes. São proporcionadas atividades 

como, por exemplo, cuidar dos próprios materiais e do coletivo, guardar os 

brinquedos, arrumar o espaço depois do seu uso e auxiliar o colega, destacando a 

responsabilidade e a cooperação. 

 

 

 
  Passeio ao Teatro/2017. 
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4. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 
ADMINISTRATIVAS 

 

  Não é possível se falar de forma coerente em educação de qualidade se 

princípios não forem respeitados, visto que, princípios e valores fundamentam a 

prática coerente na educação. 

 Nesta Unidade Escolar, buscam-se respeitar os princípios Éticos, Políticos e 

Estéticos destacados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil - DCNEI (2010), os quais orientam as aprendizagens a serem promovidas 

com as crianças.  Conforme as Diretrizes são estes os princípios a serem seguidos:  

 

Éticos, no sentido de proporcionar o desenvolvimento da autonomia, 
da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, 
ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 
singularidades.  
Políticos, voltados para o exercício da criticidade e para o respeito à 
democracia e aos direitos de cidadania; 
Estéticos: para desenvolver a sensibilidade, a criatividade, a 
ludicidade e a liberdade de expressão nas diversas manifestações 

culturais e artísticas (BRASIL, 2010, p.16). 
 

 As práticas pedagógicas e administrativas do Jardim 01 do Cruzeiro baseiam-

se nos fundamentos legais definidos nos seguintes documentos: Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394/96); Resolução CNE/CEB Nº 

5/2009 (Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil); Currículo em 

Movimento da Educação Infantil. Assim, a educação deve possibilitar ao ser humano 

o desenvolvimento de suas potencialidades nas dimensões física, social, emocional, 

cultural e cognitiva e, ainda nas relações consigo e com os outros. 

 Quanto aos princípios, esses necessitam ser trabalhados de forma integrada 

de modo que um desenvolva e mobilize o outro. Eles se materializam pelas escolhas 

das atividades, estruturação dos espaços e tempos, seleção de materiais, passeios 

culturais, expressões infantis e da comunidade escolar na rotina pedagógica, entre 

outros. Ressalta-se que esses originam os seis direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, de acordo com a BNCC  

 

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 
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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 (BRASIL, 2017, p.36). 
 

 Nossa ação pedagógica, ainda deverá enfatizar a adoção de procedimentos 

capazes de favorecer a compreensão dos processos científicos e tecnológicos em 

que se baseiam os processos de produção de nossa sociedade. Além disso, 

incentivará a participação da família no acompanhamento do desenvolvimento 

escolar da criança.  

 Sob estas diretrizes, o Jardim de Infância 01 do Cruzeiro tem como foco 

principal o sucesso da aprendizagem das crianças atendidas, sem perder de vista a 

valorização dos demais segmentos da comunidade escolar e atores do processo 

educacional que aqui se concretiza.  A equipe gestora mantém o compromisso de 

implementar a lei da Gestão democrática no que couber, visando o pleno exercício 

da democracia no seio desta instituição de ensino.   Ao longo deste ano, as metas e 

ações elaboradas buscarão a permanência e o êxito de nossas crianças no seu 

desenvolvimento cognitivo e social.  
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5. OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

5.1 OBJETIVO GERAL  

 

 Oferecer um atendimento de qualidade às crianças pequenas, de modo a 

garantir nas aprendizagens o direito de conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar e se conhecerem.  

 Planejar ações em parceria com a comunidade escolar/ colaboradores e 

avaliá-las no decorrer do ano letivo. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

 Os objetivos específicos da PP que direcionarão o trabalho pedagógico no JI 

01 do Cruzeiro foram elaborados com base no Currículo em Movimento (2018), nos 

dados coletados no questionário de diagnóstico e nas demandas levantadas pela 

equipe de profissionais da escola.  

 

 Reavaliar a PP da escola em consonância com a BNCC (Base Nacional 

Comum Curricular) e Currículo em Movimento a fim de obter um feedback das 

ações desenvolvidas (pedagógicas, administrativas e financeiras).   

 Oferecer palestras sobre o universo infantil e seus desafios diários. 

 Utilizar diferentes recursos tecnológicos, numa ação multidisciplinar, para 

desenvolver a autonomia, o pensamento crítico, a atenção, a percepção e a 

motricidade. 

 Proporcionar vivências escolares em outras turmas, conforme a necessidade 

de adequação da criança. 

 Promover o hábito e o gosto pela leitura.  

 Despertar a fantasia e a criatividade por meio da vivência lúdica. 

 Participar de programas de formação, conforme Portaria nº 27, de 18 de 

fevereiro de 2016. 
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 Garantir condições favoráveis à aprendizagem, ao desenvolvimento e à 

participação social dos alunos com Necessidades Educacionais Especiais – 

ANEEs. 

 Assegurar a participação do conselho escolar. 

 Acompanhar e avaliar a implementação e a execução das diretrizes propostas 

pelo PP.  

 Promover ações que garantam a participação efetiva da família na escola. 

 Incentivar a participação dos servidores da Carreira Assistência e dos 

terceirizados em eventos pedagógicos e sociais da UE. 

 Proporcionar um ambiente escolar favorável ao desenvolvimento da criança, 

por meio de ações pedagógicas nos Campos de Experiências, com vistas ao 

alcance dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.  

 Contribuir para a aquisição da autonomia, do senso crítico e da criatividade 

para o exercício da cidadania, considerando seus conhecimentos e valores 

culturais. 

 Manter ações preventivas e interventivas conjuntas com a Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA).  

 Incentivar a participação dos pais e/ou responsáveis em reuniões, palestras e 

avaliações pedagógicas semestrais.  

 Articular ações conjuntas com outros órgãos do GDF e/ou outras entidades 

para implantação do projeto de revitalização do espaço físico da escola. 

 Propiciar condições às crianças de perceber o ambiente em que vivem. 

 Criar estímulos para as crianças conhecerem e valorizarem as datas cívicas e 

comemorativas trabalhadas. 

 Organizar e sistematizar ações conjuntas (administrativas, pedagógicas e 

financeiras) com a comunidade escolar.  

 Implementar via Conselho Escolar, as Normas de Convivência do JI 01 do 

Cruzeiro buscando a participação ampla de toda a comunidade escolar. 
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6. CONCEPÇÕES TEÓRICAS  

 

 O JI 01 do Cruzeiro reafirma seu compromisso com a educação pública de 

qualidade para a comunidade da RA do Cruzeiro, assim como de todo o DF. O 

direito à educação pública é indispensável para o exercício da cidadania em 

plenitude, da qual depende a possibilidade de conquistar todos os demais direitos 

definidos na Constituição Federal, no estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

na legislação ordinária e nas demais disposições que consagram as prerrogativas do 

cidadão. 

 Ao experimentar o Currículo em Movimento para a Educação Infantil, a 

SEEDF e o JI 01 do Cruzeiro empenham-se para garantir não apenas o acesso às 

crianças de 4 a 5 anos e 11 meses, mas também, a permanência com qualidade 

referenciada nos sujeitos sociais, em conformidade com os preceitos constitucionais 

e a Lei 4751/2012 da Gestão Democrática do Sistema de Ensino Público do DF. 

 Sendo assim, legalmente, cabe a cada unidade escolar construir a Proposta 

Pedagógica através do planejamento participativo: assim a metodologia de 

elaboração requer envolvimento coletivo e uma boa equipe de sistematização que 

tem papel fundamental no processo, pautados na perspectiva apresentada pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – Lei 9394/96 – LDB. 

 A PP do JI 01 tem como base o Currículo em Movimento da Educação Infantil 

que objetiva ampliar tempos, espaços e oportunidades educacionais. A escola é um 

lugar de instrução e socialização, de expectativas e contradições. Esta PP conforme 

citado anteriormente, foi construída com a participação dos membros da equipe 

escolar e das famílias. 

 É função primeira da escola, garantir a aprendizagem de todas as crianças, 

por meio do desenvolvimento de processos educativos de qualidade com a 

participação da comunidade escolar envolvida. A escola deixa de ser apenas lugar 

de aquisição de habilidades e conhecimentos, tornando-se espaço de trocas 

colaborativas, de experiências e vivências, privilegiando a produção de cultura, de 

valorização de saberes, práticas e conteúdos que desenvolvam a cidadania. A 

Educação Infantil se organiza fundamentada nos direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento onde nascem os cinco campos de experiência, a saber: O eu, o 
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outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, 

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

transformações. Esses asseguram 

 

[...] as condições para que as crianças aprendam em situações nas 
quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as 
convidam a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-
los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o 
mundo social e natural (BRASIL, 2017, p. 33). 

 

 A partir da Constituição Federal de 1988, a educação infantil passou a ser um 

dever do Estado e um direito da criança (art. 208, inciso IV). Assim, como as 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil – DCNEI, que tem como 

objetivo o desenvolvimento integral das crianças, ao garantir, a cada uma delas, o 

acesso ao conhecimento e à aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o 

direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à 

convivência e à interação com outras crianças. Portanto, a presente proposta visa 

articular as diretrizes políticas e pedagógicas nacionais e distritais e, ainda, aos 

interesses reais e coletivos da criança e à formação de um cidadão participativo, 

responsável, ético, solidário, crítico e criativo por meio de ações educativas, 

constituindo-se em um processo permanente. 

 Para tanto, na busca da equidade curricular, fundamentou-se a proposta na 

nova organização curricular para a Educação Infantil expressa na 2ª versão do 

Currículo em Movimento da Educação Básica que norteiam as atividades docentes 

nas escolas. A Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 05, de 17 de 

dezembro de 2009, fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

– DCNEI. O documento define em seu art. 9º que as práticas pedagógicas devem ter 

como eixos norteadores as interações e a brincadeira. Dessa forma, a SEEDF traz 

como Eixos Integradores da educação infantil no trabalho educativo com crianças 

pequenas: educar e cuidar, brincar e interagir. Esses eixos devem ser considerados 

juntamente com os Eixos Transversais do Currículo em Movimento: Educação para 

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

para a sustentabilidade. 

 Estes eixos favorecem uma organização curricular integrada, trabalhando 

temas ou conteúdos atuais e relevantes socialmente, tornando-os mais reflexivos 
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não só ao grupo de professores, mas ao coletivo de profissionais que atuam na 

escola. 

 A criança, como sujeito histórico e de direitos, nas interações e práticas 

cotidianas que vivencia constrói sua identidade pessoal e a do grupo onde vive. 

Dessa forma, a elaboração da proposta pedagógica necessita ser pensada de 

acordo com a realidade da instituição: características, identidades, escolhas 

coletivas e particularidades pedagógicas, de modo a estabelecer a integração 

desses fatores.  

A resolução Nº 05, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - DCNEI delibera em seu art. 9º que 

as práticas pedagógicas devem ter como eixos norteadores as interações e a 

brincadeira. Assim sendo, a SEEDF adota como eixo integrador da educação infantil 

a junção de elementos básicos do trabalho educativo com crianças pequenas: 

educar e cuidar, brincar e interagir.  

 

EIXOS INTEGRADORES – CUIDAR E EDUCAR / BRINCAR E INTERAGIR 

 

1- CAMPO DE EXPERIÊNCIA – O EU, O OUTRO E O NÓS 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

 

CRIANÇAS PEQUENAS (4 anos a 5 anos e 11 meses) 

 Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes 

sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.  

 Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, 

reconhecendo suas conquistas e limitações. 

 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, atenção, limites e atitudes 

de participação e cooperação. 

 Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos, por meio de 

contatos diretos ou possibilitados pelas tecnologias da comunicação.  
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 Demonstrar valorização das características de seu corpo (cor dos olhos, cabelos, 

pele) e respeitar as características dos outros (crianças e adultos) com os quais 

convive.  

 Compreender que as regras são passíveis de questionamento, discussão e 

reformulação entre os elementos do grupo.  

 Desenvolver o senso de resiliência (saber perder, saber ganhar, aceitar a opinião 

das outras pessoas, reconsiderar seu ponto de vista). 

 Reconhecer sua história de vida, individual e coletiva, por meio de construção de 

linha do tempo com fotografias e árvore genealógica, identificando e respeitando 

diferentes configurações familiares.  

 Reconhecer as mudanças ocorridas nas suas características desde o nascimento, 

a fim de perceber as transformações.  

 Reconhecer que bons hábitos alimentares, de higiene e prática de lazer 

contribuem para a promoção da saúde e bem-estar físico e mental.  

 Diferenciar alimentos doces e salgados, amargos e azedos, alimentando-se de 

modo independente, usando talheres, copos e guardanapos.  

 Vivenciar rotinas: organização dos tempos, espaços e materiais, de modo a 

constituir, gradualmente, sua autorregulação e autonomia.  

 Identificar-se como membro de diversos grupos sociais (família, instituição de 

Educação Infantil) e distinguir seu papel dentro de cada um.  

 Reconhecer sua imagem no espelho e em diferentes fotografias. 

   Identificar e elaborar regras e limites nas relações, desenvolvendo, 

progressivamente, a capacidade de autorregulação.  

 Identificar e utilizar diferentes possibilidades de comunicação com as pessoas do 

convívio social, respeitando e negociando as regras sociais. 

 Reconhecer as diferenças culturais, estabelecendo relações de aprendizagem 

mútua, respeito e igualdade social.  

 Participar de celebrações das datas comemorativas numa perspectiva cultural e 

suprarreligiosa, cultivando e fortalecendo valores como solidariedade e respeito.  

 Reconhecer a importância das diferentes profissões para a vida em sociedade, 

identificando seus instrumentos característicos e funções sociais. 

 Identificar a evolução dos meios de transporte, sinais de trânsito e discutir sobre as 

regras de trânsito em culturas diversas.  
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 Distinguir diferentes tipos de moradia, desde os tempos das cavernas até os dias 

atuais, relacionando-os aos materiais de que são construídos ao levar em conta 

aspectos econômicos, culturais e sociais.  

 Desenvolver, gradativamente, atitudes antirracistas, antissexistas, anti-

homofóbicas e antibullying.  

 Passear, observar e discutir acerca das características das imediações da 

instituição de Educação Infantil. 

 Conhecer e discutir acerca da história de Brasília, curiosidades e a história de vida 

das pessoas que constituem esse contexto. 

 

 

2- CAMPO DE EXPERIÊNCIA – CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e 

emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, 

música, entre outros.  

 Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, na 

escuta e reconto de histórias, em atividades artísticas, entre outras.  

 Criar movimentos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas 

como dança, teatro e música.  

 Cuidar de sua higiene, alimentação, conforto e aparência.  

 Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses 

e necessidades em situações diversas.  

 Reconhecimento progressivo do próprio corpo em brincadeiras, jogos e demais 

atividades, assim como na interação com os outros.  

 Reconhecer e valorizar as brincadeiras da cultura infantil, de acordo com as regras 

estabelecidas (brincar de pique-esconde, entre outras brincadeiras).  

 Reconhecer, observar e nomear as diversas expressões corporais, possibilitando a 

familiarização com a imagem de seu próprio corpo refletida no espelho. 
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 Experimentar diferentes situações que ampliem a consciência de suas 

potencialidades e limites do corpo (força, velocidade, resistência, agilidade, equilíbrio 

e flexibilidade). 

 Reconhecer e valorizar as conquistas corporais e a dos colegas em diversas 

situações.  

 Criar e compartilhar situações que envolvam movimentos, com outras crianças e 

com adultos. 

 Reconhecer sua atuação de forma individual e coletiva em brincadeiras livres e 

dirigidas, entre outras atividades.  

 Criar e valorizar movimentos pela utilização de diferentes modalidades de dança.  

 Reconhecer e nomear as sensações e ritmos (rápido, lento, forte, fraco...) por meio 

de movimentos corporais associados a diferentes sons.  

 Adequar gestos, movimentos e ritmos corporais a suas necessidades, intenções e 

ambientes, para desenvolver a independência.  

 Reconhecer, participar e valorizar as manifestações culturais como um patrimônio 

imaterial (quadrilhas, brincadeiras de roda, brincadeiras cantadas etc.). 

 Identificar e nomear situações que envolvam sensações táteis e percepção das 

partes do próprio corpo e do corpo de outras crianças. 

 Reconhecer e compartilhar, superar e ampliar os limites e as potencialidades 

corporais.  

 Identificar e compartilhar situações que exercitem os músculos da face por meio de 

brincadeiras, jogos e ginásticas (fazer caretas diversas; assoprar apitos, línguas de 

sogra, penas, chama de vela, balão de ar; mastigação; imitar os sons produzidos 

pelos animais; fazer bolhas de sabão; jogar beijos etc.).  

 Reconhecer a importância e a diferença do ritmo respiratório e dos batimentos 

cardíacos durante as atividades ativas e tranquilas, visando ao desempenho eficaz 

nas ações e tendo como base os sinais do corpo.  

 Participar, reconhecer e valorizar as diversas manifestações culturais, como 

brincadeiras, brincadeiras de roda, jogos, danças, festejos e canções tradicionais 

(pipa, cantigas de roda, pega-pega, cabra-cega, barra-manteiga, corda, pião, 

ciranda, esconde-esconde, elástico, bambolê etc.) e demais manifestações que 

digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outras. 

 Investigar objetos com uma ou ambas as mãos, identificando suas qualidades e as 

diferenças entre eles por seu aspecto físico.  
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 Manipular materiais diversos para confeccionar brinquedos com materiais 

alternativos.  

 Reconhecer e expressar as características dos diferentes papeis sociais nas 

brincadeiras de faz de conta.  

 Participar e reconhecer os processos simbólicos, por meio da dramatização de 

histórias, músicas, entre outros, tendo o corpo como protagonista.  

 Reconhecer e utilizar a linguagem não verbal, por meio da imitação e mímica, de 

forma a inventar e reinventar os movimentos dos elementos do mundo que a cerca. 

 Participar, em diferentes espaços, de situações com obstáculos, por baixo e por 

cima de diferentes objetos, em caminhos marcados no chão, escalando, 

equilibrando com um ou os dois pés.  

 Dominar o equilíbrio corporal em diferentes situações de movimentos (andando em 

linha reta, parado, pulando, saltando).  

 Participar e ampliar suas diversas formas de comunicação (gestual e verbal). 

 Realizar circuitos de locomoção: arrastar, rolar, saltar, pular com um pé ou com os 

dois, fazer estrelinha, andar.  

 Praticar atividades de relaxamento pelo controle da respiração e escuta de 

variados sons.  

 Realizar e compartilhar, com seus pares e com adultos, atividades de coordenação 

visomotora. 

 Ampliar as possibilidades de desenvolvimento da coordenação motora global por 

meio de brincadeiras, jogos, danças, ginásticas (atividades exploratórias de espaços 

estruturados com diferentes materiais – cordas, arcos, bastões, cones, 

brinquedos...). 

 Criar brincadeiras com objetos de diferentes tamanhos, formas, texturas e pesos 

(pneus, latas, caixas de papelão, copos plásticos, bastões de madeira, bolas de 

meia, sacos de estopa, tampinhas de garrafa, pedaços de espuma, isopor, EVA 

etc.). 

 Ampliar as diferentes estratégias motoras para separar objetos altos de baixos, 

curtos de compridos, finos de grossos, largos de estreitos, cheios de vazios etc.  

 Conhecer brincadeiras e jogos com diferentes materiais e formas de apresentação. 

 Reconhecer as brincadeiras, jogos, gestos, regras e outras formas de brincar.  

 Reelaborar as brincadeiras e jogos, incluindo a criação de outros gestos e regras, 

em substituição e acréscimo aos tradicionais.  
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 Realizar atividades com materiais diversos e de variados tamanhos para 

desenvolver a coordenação motora fina que envolva ações de alinhavar, traçar, 

contornar vários tipos de papéis, empilhar, encaixar, rosquear, pinçar, recortar, colar, 

pintar, modelar com massa ou argila, montar quebra-cabeças, manipular grãos 

diversos etc.  

 Criar e participar de atividades de locomoção (andar, correr, saltar, trotar etc.), de 

variadas formas (rápido, devagar, câmera lenta).  

 Dialogar e expressar as observações e sensações do próprio corpo em passeios a 

pé, na própria instituição e/ou nas proximidades.  

 Demonstrar as habilidades de caminhar, correr, saltar, saltitar, pular, escorregar, 

rolar etc., visando à orientação espacial e à lateralidade, por meio de brincadeiras, 

jogos, ginásticas, danças etc.  

 Participar de pesquisas sobre o repertório de jogos, brincadeiras, brinquedos, 

festejos, histórias e modos de vida das crianças, característicos de diferentes 

culturas e da tradição cultural de sua comunidade. 

 Participar de brincadeiras por meio de ações corporais, em que se utilizem os 

conceitos de: antes/depois, curto/longo, cedo/tarde, lento/rápido, forte/fraco.  

 Reconhecer sua dominância lateral em ações habituais e brincadeiras.  

 Demonstrar autonomia no processo de alimentação e realizar a prática do 

autosservimento com a orientação do adulto. 

 

3- CAMPO DE EXPERIÊNCIA – TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO  

 Valorizar e criar produções artísticas individuais e coletivas em suas respectivas 

linguagens.  

 Ampliar o repertório e a criação de produções artísticas individuais e coletivas, nas 

diversas linguagens artísticas, desenvolvendo a dimensão estética da arte. 

 Expressar-se livremente, por meio de desenhos e pinturas, verbalizando o 

significado de sua produção.  

 Manusear e experimentar materiais diversos (jornais, papel, papelão, embalagens, 

objetos, dentre outros) em diferentes planos, texturas e espaços, criando objetos 

artísticos.  
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 Reconhecer as cores primárias e secundárias.  

 Produzir tintas alternativas a partir de materiais naturais (pó de café, urucum, 

cenoura, beterraba, folhas verdes, terras, dentre outros), utilizando-as em estado 

original ou acrescentando cola na formulação.  

 Experimentar e reconhecer a relação entre texturas/objetos/materiais, utilizando-os 

em diversas criações artísticas. 

 Utilizar, de forma dirigida, diferentes fontes sonoras para acompanhar canções, 

cantigas e brincadeiras cantadas.  

  corpo (voz/canto, estalos, passos, palmas, onomatopeias, dentre outros);  

  natureza (sementes, madeira, folhas, cascas, pedras de diferentes formas e 

tamanhos, dentre outros); 

  objetos do cotidiano e materiais reutilizáveis (caixas de papelão, embalagens 

plásticas, sacos de papel, potes de plástico, panelas, colher de pau, madeira, 

garrafas, vidros, tampas, tampinhas, tubos de papelão e PVC, tubos flexíveis, 

dentre outros).  

 Identificar sons e suas diversas fontes sonoras, por meio de jogos de escuta 

atenta/cabra-cega, caixa surpresa, o que é o que é, dentre outros. 

 Criar, individual ou coletivamente, histórias para sonorizá-las, utilizando diversas 

fontes sonoras.  

 Perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos por meio de 

participação ativa e criação de histórias sonorizadas.  

 Criar pequenas paródias individuais e coletivas.  

 Escutar atentamente, em mídias, apresentações ou concertos, estilos e gêneros 

musicais (música folclórica, erudita, popular, dentre outros) do contexto da criança, 

seja familiar, comunitário e/ou da instituição educacional, identificando livremente 

algumas diferenças existentes entre eles. 

 Cantar de modo livre e direcionado, em variados momentos do cotidiano, 

observando a maneira mais confortável de cantar, de acordo com sua voz 

(adequação do tom da música).  

 Perceber a pulsação rítmica – tempo forte da música e da palavra, utilizando sons 

corporais e objetos do cotidiano para a marcação do tempo forte ao escutar e cantar 

cantigas e músicas diversas, ao participar de jogos musicais corporais e de 

brincadeiras cantadas. 

   Confeccionar instrumentos e objetos sonoros com materiais reaproveitáveis, 

utilizando-os para acompanhar músicas cantadas e pequenas composições autorais 

individuais ou coletivas (chocalhos com vasilhames, grãos e miçangas, clavas com 
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pedaços de cabo de vassoura, tambores com potes e caixas diversos, dentre 

outros). 

  Organizar a pulsação rítmica para acompanhar músicas cantadas, utilizando 

instrumentos musicais convencionais ou instrumentos confeccionados com materiais 

reaproveitáveis. 

 Cantar intercalando som e silêncio, utilizando instrumentos e objetos sonoros para 

acompanhamento.  

 Cantar músicas e acompanhá-las com instrumentos convencionais ou 

confeccionados com materiais diversos, explorando a intensidade do som 

(forte/fraco), e amplificar a intensidade das músicas cantadas e tocadas por meio de 

microfones e comparar sua vibração, tateando caixas de som durante a execução. 

 Cantar músicas acompanhadas de instrumentos musicais convencionais ou 

confeccionados, explorando a altura dos sons (agudo/médio/grave).  

 Criar e decodificar registros sonoros utilizando seu próprio código de diferentes 

formas como o grafismo, pinturas e colagens.  

 Participar de atividades com músicas usadas como fundo para a formação de 

repertório de memória e realização de trabalho corporal livre e direcionado. 

 Gravar em celular e ouvir suas produções musicais individuais e coletivas, 

identificando elementos tais como: objetos e instrumentos utilizados, quem está 

cantando em tal ou qual período da música, qual som se apresenta mais forte e mais 

fraco na música.  

 Explorar e manipular materiais tridimensionais com diversas superfícies, planos, 

formas, volumes e objetos (areia molhada, argila, massa de modelar, dentre outros), 

modelando suas formas e texturas para criar obra artística.  

 Criar livremente utilizando diversos materiais (lápis; gizão de cera; canetas 

grandes; papéis de tamanhos, cores, texturas e formatos variados; colas líquidas e 

em bastão; tintas variadas, de pintura a dedo, com pincéis grandes, grossos e finos; 

entre outros), expressando sua arte por meio de desenho, pintura, colagem, 

escultura, modelagens.  

 Observar e reconhecer diversas imagens/cenas/obras por meio de fotografias, 

pinturas, objetos, esculturas, cenas cotidianas, gravuras e obras de artistas. 

 Criar livremente figuras humanas, de animais, de objetos e de cenas por meio de 

desenhos, pinturas, colagens e modelagens, contextualizando-as intencionalmente.  
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 Desenhar observando modelo real de pessoas, animais e objetos para perceber 

forma, volume e luz, exercitando a percepção visual, raciocínio, atenção, 

interpretação e imaginação.  

 Desenhar e criar narrativas de histórias, lugares e acontecimentos. 

 Desenhar com interferência gráfica de imagens – personagens de tirinhas, 

fotografias, imagens de revistas e formas geométricas –, usando papéis de formatos 

e tamanhos diferentes, vazados ou não, que servirão de suporte para o desenho.  

 Pesquisar e colecionar (com a família/responsáveis) imagens narrativas e 

experimentos científicos para confecção de álbuns temáticos.  

 Emitir opiniões e sentimentos em relação a diversas obras de Arte.  

 Desenvolver a sensibilidade, sentimentos e imaginação por meio da apreciação e 

da produção artística.  

 Descrever e interpretar imagens dispostas em variados suportes (fotografias, 

pinturas, objetos, esculturas, cenas cotidianas, gravuras e obras de artistas).  

 Desenhar de maneira a ativar a imagem mental de objetos e imagens reais, 

desenvolvendo memória, observação e imaginação. 

 Imitar e criar gestos, sons e movimentos corporais de outras crianças, adultos e 

animais em brincadeiras, contação de histórias e dramatizações. 

 Ampliar progressivamente as possibilidades de apreciação de dramatizações, 

criação de histórias, apresentações e jogos teatrais, observando suas temáticas. 

 Experimentar intencionalmente a expressividade (triste, alegre, bravo), por meio de 

jogos e brincadeiras teatrais, utilizando bonecos e máscaras. 

 Criar e improvisar situações cênicas em jogos de faz de conta. 

 Conhecer e utilizar gradativamente os elementos visuais e sonoros da 

representação teatral: personagens, texto, caracterização, cenário e sonoplastia. 

 Participar da elaboração de roteiros cênicos, cenários, figurino e maquiagem em 

situações de dramatização de histórias conhecidas ou inventadas pelo grupo. 

 Ampliar a noção de plateia e artista por meio de vivências em jogos teatrais e faz 

de conta.  

 Participar e criar jogos teatrais com sombras, pantomima, fantoches, bonecos, 

máscaras, entre outras possibilidades.  

 Explorar, vivenciar e organizar movimentos corporais por meio de vários tipos de 

sons e músicas de diversos estilos e culturas. 
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 Observar e descrever as características corporais individuais: a forma, o volume e 

o peso. 

 Vivenciar e protagonizar brincadeiras dançadas como as cirandas, rodas e outras 

possibilidades da cultura popular. 

 Confeccionar brinquedos com materiais alternativos.  

 Reconhecer as características dos diferentes papéis sociais e realizar brincadeiras 

de faz de conta. 

 

4- CAMPO DE EXPERIÊNCIA – ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO  

 Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da 

linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de 

expressão.  

 Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e 

ritmos.  

 Escolher e folhear livros, procurando se orientar por temas e ilustrações, 

acompanhando a narrativa.  

 Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de encenações, 

definindo os contextos e os personagens, a estrutura da história. 

 Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor 

como escriba. 

 Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações 

com função social significativa. 

 Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores diversos, 

recorrendo a estratégias de observação e leitura. 

 Selecionar textos de gêneros conhecidos para a leitura de um adulto e/ou para sua 

própria leitura (partindo de seu repertório sobre esses textos, como a recuperação 

pela memória, pela leitura das ilustrações etc.).  

 Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de letras 

por meio de escrita espontânea.  
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 Reconhecer e utilizar diferentes formas de expressão para se comunicar (sorriso, 

choro, beijo, balanço da cabeça negativa ou afirmativa etc.). 

 Expressar-se usando imagens e gestos, representando ideias e fazendo relações. 

 Expressar-se por meio das palavras de forma clara e organizada.  

 Explorar diferentes sons produzidos com o corpo e reconhecê-los como forma de 

comunicação (assoviar, estalar os dedos, bater palmas, bater o pé etc.).  

 Reconhecer e valorizar o uso adequado das palavras. 

 Comunicar-se por meio da linguagem oral com seus pares e com os adultos, 

expressando clareza de pensamentos. 

 Reconhecer as habilidades básicas necessárias à produção e emissão correta de 

fonemas, expressando-se e reproduzindo mensagens verbais com gradativa clareza 

e fluência. 

 Transmitir avisos, recados e outros procedimentos correlatos.  

 Demonstrar a capacidade de lembrar e executar ações em passos sequenciais, 

seguindo instruções verbais. 

 Narrar fatos em sequência temporal e causal.  

 Reconhecer e valorizar a oralidade como forma de expressar desejos, 

experiências, necessidades e opiniões.  

 Expor ideias e fatos com e sem auxílio de adultos e utilização de recursos como 

ilustrações, objetos etc. 

 Descrever as características de objetos, personagens, cenas de histórias e 

situações cotidianas.  

 Participar de conversas em grupos, apoiando-se não apenas na fala complementar 

do adulto, mas também em sua memória.  

 Criar e reconhecer a autoexpressão nas brincadeiras de faz de conta, lançando 

mão da imaginação e memória. 

 Explicar o próprio desenho e tentar fazer o mesmo com o dos colegas.  

 Reconhecer e identificar, de diversas formas, o próprio nome e o nome dos 

colegas. 

 Identificar e reconhecer rótulos e embalagens no cotidiano, a fim de perceber suas 

funções e diferenças.  
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 Demonstrar interesse em situações individuais e coletivas de leitura, como forma 

de vivência estética.  

 Reconhecer os suportes convencionais e incidentais dos gêneros textuais (revista, 

jornal, outdoor, quadro de avisos, rádio, TV, computador, faixas, muros, paredes, 

janelas de veículos, ambiente virtual – computador, tablet, celular etc.).  

 Vivenciar, respeitar e conhecer a história de brincadeiras de diferentes culturas.  

 Realizar leituras por meio de gravuras, imagens etc.  

 Compartilhar informações de que livros e outros impressos têm autor, ilustrador e 

capa. 

 Realizar procedimentos de leitura, de textos literários e não literários, apoiando-se 

em modelos de outras pessoas, mesmo não lendo de forma convencional. 

  Recriar, de forma gráfica (desenho ou escrita espontânea), as histórias ouvidas.  

 Reconhecer e valorizar a leitura/escrita como uma prática para mudança de ação 

(placas de sinalização, avisos, instruções, cartazes de rua etc.).  

 Perceber a importância do ritmo e da entonação da leitura de textos (palavras e 

frases) realizada pelo adulto para melhor compreensão dos sentidos. 

 Reconhecer a evolução dos meios de comunicação entre humanos no decorrer da 

história. 

  Reconhecer a evolução dos meios de comunicação entre humanos no decorrer da 

história, experimentando particularmente as novas tecnologias.  

 Vivenciar, respeitar e conhecer a cultura de diferentes povos.  

 Recitar parlendas, adivinhas, canções, poemas e trava-línguas.  

 Expressar ideias e sentimentos por meio do desenho, comunicando experiências 

de lugares, pessoas e objetos. 

  Reconhecer as diferentes possibilidades de escolha de materiais para a realização 

de pinturas (papel, pisos, paredes, guache, gizão de cera, giz, pincel etc.).  

 Reconhecer e diferenciar letras, números, desenhos e outros sinais gráficos. 

   Reconhecer diferentes possibilidades de posições espacial e corporal (sentado, 

em pé, deitado de bruços, entre outras) para desenhar.  

 Desenvolver, de forma gradativa, a ideia de representação por meio da produção 

de rabiscos e garatujas na realização de tentativas de escritas não convencionais.  
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 Escrever o próprio nome e reconhecer a sua importância e sua utilidade como 

elemento de identificação pessoal. 

 Identificar e registrar as letras que compõem o próprio nome em diferentes 

situações.  

 Registrar, de forma paulatina, o alfabeto, principalmente quando associado a um 

nome familiar.  Estabelecer a relação entre grafema/fonema do próprio nome e de 

palavras de uso cotidiano. 

 Reconhecer e utilizar diferentes materiais que riscam (giz de cera, tinta guache, 

cola colorida, carvão) para expressar sentimentos, ideias, com a compreensão que 

são elementos culturais (processo do grafismo).  

 Desenvolver maior controle da expressão gráfica por meio da escrita espontânea, 

visando ao desenvolvimento de movimentos manuais, na perspectiva do 

aprendizado futuro da escrita.  

 Perceber a importância da utilização das letras do alfabeto para a escrita de 

palavras.  

 Participar da criação de diversos jogos que relacionam a fala com a escrita, por 

meio da dança, do teatro, da música, da matemática.  

 Compreender as regras sociais por meio da fala e da brincadeira, elaborando 

novos comportamentos.  

 Compreender que as regras sociais de diferentes povos fazem parte de sua 

identidade e história e que precisam ser respeitadas. 

 

5- ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

  Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas 

propriedades. 

 Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações 

sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais.  

 Compartilhar com outras crianças situações de cuidado de plantas e animais nos 

espaços da instituição e fora dela. 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, do 

lado). 
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 Classificar e seriar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e 

diferenças.  

 Relatar fatos a partir da utilização de conceitos básicos de tempo (agora, antes, 

durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar) 

 Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antecessor e 

sucessor. 

 Acompanhar o registro de números em situações do cotidiano: a quantidade de 

crianças (presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma natureza 

(bonecas, bolas etc.). 

 Organizar objetos por critérios de semelhanças e diferenças, agrupando-os numa 

categoria (classificação).  

 Identificar formas geométricas em apreciação de obras de arte, desenhos, 

pinturas, colagens etc.  

 Realizar experimentos para produzir novas cores, misturando materiais diversos: 

tinta, massinha de modelar, anilina, dentre outros, e relacionar cores nos objetos e 

nos elementos da natureza.  

 Desenvolver, de maneira lúdica, noções matemáticas de mais/menos, 

começo/meio/fim, antes/agora/depois, cedo/tarde, ontem/hoje/amanhã, 

direita/esquerda, primeiro/entre/último, para frente/para trás/para o lado, para a 

direita/para a esquerda, para cima/para baixo.  

 Utilizar desenhos, imagens e mapas simples para localizar objetos e pessoas.  

 Conhecer a história do dinheiro, como evoluiu do escambo, passando pelas 

moedas de metal, notas de papel, cartões de polietileno (plástico), chegando às 

moedas atuais. 

 Construir coleções maiores utilizando o processo de inclusão (Exemplo: juntar a 

coleção de bananas e a coleção de morangos na coleção de frutas; a coleção de 

bonecas e a coleção de bolas na coleção de brinquedos).  

 Conhecer os diversos mecanismos que os seres humanos empregaram para 

marcar o tempo: relógio de sol, de areia, de água, de bolso, de pêndulo, atômico, 

analógico e digital. 

 Realizar medições e comparações de diversos objetos, espaços e pessoas, 

utilizando instrumentos diversificados: palmos, palitos, folhas de papel, metro. 

  Compreender que a quantidade não depende da arrumação, forma ou posição 

dos objetos.  Identificar, nomear e registrar números em atividades lúdicas.  
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 Utilizar e compartilhar linguagem oral e pictórica para comunicar ideias 

matemáticas. 

 Representar com desenhos estratégias utilizadas para a resolução de situações-

problema e desenvolver noções de operações matemáticas em situações concretas. 

 Comparar quantidades, utilizando recursos pessoais, como desenho e 

correspondência (biunívoca).  

 Analisar, de maneira oral, listas, tabelas e gráficos (pictóricos e corporais), com o 

registro do professor em variados suportes.  

 Observar e explorar a paisagem do entorno da instituição de Educação Infantil. 

  Desenvolver atitudes de manutenção dos espaços públicos, privados, coletivos e 

do meio ambiente.  

 Identificar componentes que formam determinadas paisagens do meio ambiente 

(rios, vegetações, construções, campos, mar, montanhas, seres vivos), distinguindo 

entre paisagens naturais e modificadas (pela ação humana ou pela ação da 

natureza), de modo a desenvolver atitudes de respeito e cuidado. 

 Comparar medidas (peso, altura etc.), elaborando gráficos básicos. 

  Realizar ações relacionadas ao consumo sustentável (economia de matéria prima, 

água, energia) e atitudes como reduzir, reciclar e reutilizar, desenvolvendo práticas 

de cuidado com o meio ambiente.  

 Compreender e incentivar entre seus pares a conservação, o uso racional e o 

reaproveitamento de objetos utilizados individual e coletivamente.  

 Participar de pesquisa sobre a ação da luz, do calor, do som, da força e do 

movimento, a exemplo do cozimento dos alimentos e a relação entre um impulso e o 

ganho de velocidade de um carrinho.  

 Participar de feiras, exposições e mostras de trabalhos científicos, em interface 

com outras linguagens.  

 Registrar os experimentos realizados por meio de desenhos. 

   Realizar sua higiene pessoal com autonomia.  

 Compreender as necessidades vitais dos seres vivos, discutindo a importância da 

preservação de seu habitat natural para a satisfação de tais necessidades.  

 Identificar alguns animais ameaçados de extinção, desenvolvendo pensamento 

crítico sobre a caça e a criação em cativeiro.  
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 Valorizar os cuidados básicos com os animais (higienização, vacinação, 

alimentação, carinho) e com as plantas (cultivo de hortas, jardins). 

 Identificar as partes das plantas: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, 

conhecendo a função de cada uma.  

 Conhecer princípios da “Carta da Terra para Crianças”.  

 Participar de atividades de preparação de alimentos, aprendendo sobre higiene, 

escolha e consumo de alimentos saudáveis.  

 Identificar alguns elementos poluidores e os efeitos para o meio ambiente. 

  Identificar a relação entre os fenômenos da natureza em diferentes regiões 

(relevo, águas, clima) com as formas de vida dos grupos sociais (alimentação, 

trabalho, lazer).  

 Manipular e reproduzir maquetes, mapas e globos com materiais diversificados.  

 Reconhecer e identificar, por meio dos sentidos, as características dos elementos 

naturais, dos materiais e do ambiente: quente, frio, liso, áspero, grosso, fino, doce, 

salgado, amargo, azedo, fortes e fracos etc.  

 Compartilhar narrativas após leitura de histórias sobre Brasília e sobre o Cerrado. 

  Discutir questões de sustentabilidade que envolvem Brasília e o Cerrado.  

 Conhecer e discutir sobre a preservação de plantas e animais do Cerrado. 

 Observar e discutir questões sobre a vegetação nativa e as transformações que 

ocorrem a partir de construções na cidade ou no campo. 
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7. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA ESCOLA 

O que se pretende para a organização do trabalho pedagógico no Jardim de 

Infância 01 do Cruzeiro é que, em primeiro lugar, ele possa contribuir para colocar 

as crianças como autoras e protagonistas de situações que favoreçam sua 

aprendizagem.  

A Educação Infantil tem como objetivo desenvolver a criança em seus 

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

e da comunidade. Deve cumprir duas funções: cuidar e educar. 

Quando a criança chega à escola, ela possui saberes culturais ricos, os quais 

devem ser utilizados na aquisição de novos conhecimentos. A partir de estruturas já 

construídas ela assimila e interage. Além disso, é preciso favorecer as relações 

significativas das crianças com seus pares e consigo mesma. 

Os ambientes físicos da instituição devem refletir uma concepção de 

educação que atenda as necessidades e interesses da criança. Espaços internos 

limpos, bem iluminados e arejados, com visão ampla do exterior e mobiliário 

adequado para o tamanho das crianças. Espaços externos bem cuidados que 

permitam explorações individuais e grupais dirigidas ou livres, não limitando a 

intencionalidade das atividades propostas. Nesse ambiente, há espaços para 

brincadeiras e jogos onde as crianças possam correr, pular, jogar bola, entre outras 

atividades.  

A escola não pode ser considerada como um lugar que a criança frequenta só 

para passar o tempo, mas sim, uma instituição que tem intencionalidade educativa. 

A  PP do Jardim de Infância 01 do Cruzeiro busca a formação integral da criança 

pequena  numa perspectiva  lúdica que objetiva oferecer meios que oportunizam 

uma aprendizagem prazerosa e significativa. Dentre esses meios desenvolvemos as 

seguintes atividades: 

 Acolhida coletiva no pátio da escola; 

 Momento da roda; 

 Hora da história; 

 Hora da brincadeira; 

 Parque; 

 Lanche; 
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 Higiene corporal; 

 Atividades Extraclasse/Interação com a comunidade 

 Passeios; 

 Eventos comemorativos; 

 Atividades no laboratório de informática; 

 Atividades na sala de leitura;  

 Atividades de psicomotricidade; 

 Participação da família em eventos diversos; 

 Encaminhamento de crianças para equipes especializadas; 

 Atendimento na sala de recursos e SOE.  

 Atividades de pesquisa.  

 Adequação curricular para crianças com necessidades especiais; 

 Reunião semestral de pais e mestres. 

 

         A partir do pressuposto de que a rotina é um elemento importante na 

Educação Infantil, por proporcionar à criança sentimentos de estabilidade, 

segurança e maior facilidade de organização espaço-temporal do coletivo infantil 

diário. Entretanto, a rotina não precisa ser rígida, sem espaço para intervenção (por 

parte dos professores e das crianças). Pelo contrário a rotina deve ser rica, alegre e 

prazerosa, para a construção diária das atividades escolares.  

          Além de uma rotina bem estruturada, porém flexível e dos espaços físicos 

serem de suma importância no processo de aprendizagem, contamos com 

professores que buscam sempre estarem atualizados e trabalhando em equipe. As 

aprendizagens se dão nas relações entre as crianças e seus pares e com os 

adultos, por meio de exploração de materiais e ambientes envolvendo-se em 

atividades desafiadoras. Encoraja-se o envolvimento da criança em atividades como 

cantar, correr, brincar, ouvir histórias, descobrir e observar objetos, manipular 

materiais diversos (massa de modelar, areia, água...) desenhar, pintar, dramatizar, 

imitar, construir com pecinhas, jogar, empilhar blocos, passear, recortar, saltar, bater 

palmas, movimentar-se de um lado para outro, conhecer o ambiente a sua volta, 

interagir amplamente com seus pares, aprender cantigas, compartilhar o lanche, 

escrever seu nome, ouvir música, dançar, brincar no parquinho, fazer relatos. Na 

linguagem matemática, contida no Campo de Experiências Espaços, tempos, 
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quantidades, relações e transformações pretende-se ir além do uso dos números. 

Contemplam-se situações que “recriem em contextos significativos para as crianças, 

relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais” (DCNEI, 

2010, p. 25-26). 

É importante ressaltar a colaboração dos Educadores Sociais Voluntários no 

dia a dia da escola, que de acordo com a Portaria nº 22, de 02 de fevereiro de 2018, 

considera sua atuação de natureza voluntária, na forma da Lei nº 9.608/1998, não 

gerando vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária 

ou afim, sendo obrigatória a celebração de Termo de Adesão e Compromisso de 

Voluntariado entre a Coordenação Regional de Ensino (CRE) e o Educador Social 

Voluntário. Ele deverá oferecer suporte aos estudantes com Deficiência e Transtorno 

Global do Desenvolvimento/TGD/TEA para o atendimento das suas habilidades 

adaptativas (alimentação, locomoção e higienização); além de auxiliar as crianças 

nos horários das refeições, no uso do banheiro, na escovação dentária, no banho e 

troca de fraldas, na hora de se vestirem e se calçarem, no momento do parque, em 

atividades no pátio escolar, em passeios, ou seja, deverão estar presentes nas 

atividades diárias, dentro e, quando necessário, fora do espaço escolar. Também 

contribuem na organização dos materiais pedagógicos; estimulam/favorecem a 

comunicação e a interação social do(a) estudante com seus(suas) colegas e demais 

pessoas; colaboram com projetos e/ou oficinas com o(a) estudante, conforme 

Proposta Pedagógica da Unidade Escolar.  
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8. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 Em um histórico de valorização e conquistas, após anos de invisibilidade 

culminando nos avanços registrados na Constituição de 1988, que passou a 

considerar a criança como sujeito de direitos, no reconhecimento da Educação 

Infantil como dever do Estado e direito da criança, e na regularização do 

atendimento das crianças de zero a seis anos pela LDB, a Educação Infantil passou 

a ressignificar as concepções sobre criança e infância.   

 A avaliação na Educação Infantil tem por referência favorecer o 

desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem expressos na Proposta Pedagógica 

e no Currículo, “no sentido de compreender os processos, e não os produtos das 

atividades” (DISTRITO FEDERAL, p. 54). No Jardim de Infância 01 do Cruzeiro, 

reconhecemos a relevância de observar integralmente a criança em seus aspectos 

cognitivo afetivo, social e psicomotor, respeitando seus interesses e suas 

necessidades, cumprindo as funções de educar, cuidar, brincar e interagir.  Dessa 

forma, usam-se várias formas de registro feitas pelos profissionais e pelas crianças, 

como fotografias, desenhos, álbuns, relatórios. Nesse processo de avaliação, aliam-

se ainda as seguintes práticas:  

  

 Questionários. 

 Avaliação Institucional – Dia Letivo temático. 

 Realização de reunião com o Conselho Escolar. 

 Análise descritiva de avaliação individual (RDIA - Relatório Descritivo 

Individual do Aluno).  

 Encontros com a comunidade escolar (reuniões, entrevistas, festas, 

encontros pré-agendados com a equipe do SOE). 

 Observação e registro processual do desenvolvimento social, afetivo, 

cognitivo e psicomotor da criança.  

 Registro e análise da evolução do grafismo das crianças. 

 

 São essas as seguintes estratégias de avaliação do trabalho pedagógico: 

 Preenchimento de ficha diagnóstica da criança no período de matrícula, 

a fim de coletar dados relacionados aos aspectos sociais, emocionais, 

físicos, econômicos, cognitivos e psicomotores. 
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 Análise dos desenhos das crianças, de acordo com os temas 

abordados (evolução do grafismo). 

 Conhecer o perfil da comunidade escolar.  

 Conselho de Classe.  

 Preenchimento da ficha de encaminhamento da criança ao 

Atendimento Educacional Especializado (AEE).  

 

 Quanto à Educação Especial, seguindo o Currículo (DISTRITO FEDERAL, 

2018) realizam-se discussões e ações conjuntas entre família e escola para delinear 

um caminho mais adequado à singularidade de cada criança.  A avaliação para as 

crianças com necessidades educacionais especiais, com as devidas adequações 

curriculares, será realizada pela professora regente em conjunto com a Sala de 

Recursos. 
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9. ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA 

 

A escola, na sua proposta curricular, busca uma prática indissociável ao 

Currículo. Por outro lado, é construída de acordo com a realidade da UE, 

observando suas características e identidades. Assim, unem-se os Eixos 

Integradores do Currículo: o Educar e Cuidar, Brincar e Interagir. Esses Eixos são 

concomitantemente trabalhados aos Eixos Transversais: Educação para a 

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

para a Sustentabilidade. O Currículo da Educação Infantil tem como eixos 

norteadores as interações e as brincadeiras e como eixo integrador educar e cuidar, 

portanto, este projeto adotará em sua organização a estrutura proposta pelo referido 

documento.  

 Como sujeito histórico e de direitos, a criança constrói sua identidade pessoal 

e a do grupo onde vive nas interações e práticas vivenciadas no dia a dia. Por meio 

de aprendizagens significativas, buscar-se-á uma formação integral, mediante ações 

pedagógicas imbuídas da necessidade, do interesse, da realidade e dos 

conhecimentos infantis que terão como ponto de partida as diretrizes expressas no 

Currículo, onde a organização curricular se expressa em campos de experiências: 

 
 
 

ao realizar atividades, desenvolver projetos, vivenciar experiências 
nos âmbitos de formação pessoal e social e conhecimento de 
mundo, e ao adotar as múltiplas linguagens expressas pelos campos 
de experiência, a criança tenha o direito a aprender. Desse modo, a 
organização curricular por meio dos campos de experiência propicia 
um novo olhar em relação à criança e exige considerar que as 
aprendizagens e o desenvolvimento sejam propiciados por uma 
multiplicidade de linguagens. Palavras, gestos, afetividade, desenho, 
olhares, enfim tudo que compõe o espaço educativo deve funcionar 
como referência de constância e continuidade para a criança, 
tornando a instituição que oferta Educação Infantil propícia a abrir 
caminhos para a descoberta e para as manifestações infantis. A 
partir desse entendimento, a Educação Infantil tem como atribuição 
instigar a criança a conhecer o mundo ao valorizar o conhecimento 
de cada uma em suas ações/atitudes de organização das ideias para 
conviver em sociedade. Assim, os pequenos vão se apropriando da 
cultura que a humanidade criou ao longo da história e, por meio das 
linguagens organizadas por campos de experiências, leem e 
internalizam o mundo ao seu redor, fazendo uso dessas linguagens 
como ferramentas para a compreensão do mundo e produção de 
novos significados. (DISTRITO FEDERAL, 2ª ed., 2018, p.61). 
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10. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 
2019 

 

APRESENTAÇÃO 

 

               Elencamos aqui um conjunto de ações programadas, destinadas a superar 

as dificuldades apontadas na PP, visando minimizar a distância entre a realidade 

observada no diagnóstico e o que estabelece o Marco Operativo no campo do ideal 

pensado pela escola. 

               Este Plano de Ação menciona as necessidades identificadas no 

diagnóstico, estabelecem os objetivos, indicadores e metas e, ainda as ações de 

intervenção necessárias para alcançar os objetivos e metas propostos.  

              O trabalho do JI 01 DO CRUZEIRO basear-se-á em princípios éticos, 

políticos e estéticos, destacados pelas DCNEI (Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Básica), considerando a visão de integralidade que tem da criança 

como um ser indivisível, inteiro e único. Seu papel se revela na construção de ações 

pedagógicas e administrativas, no âmbito da proposta pedagógica da instituição 

educacional em sua área de abrangência, assegurando um ensino/aprendizagem de 

qualidade baseado nos Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação 

Infantil. 

 

JUSTIFICATIVA 

 A gestão democrática da educação está respaldada por mecanismos legais e 

institucionais e apresenta-se como exigência da sociedade como possível caminho 

para a democratização do poder na escola e na própria sociedade. 

 A lei nº 4.751, de 07 de fevereiro de 2012, em seu art. 1º, dispõe sobre o 

Sistema de Ensino e a Gestão Democrática da Rede Pública do Distrito Federal, 

conforme disposto no art. 206, inciso VI, da Constituição Federal, no art.222 da lei 

Orgânica do Distrito Federal e nos art. 3º e 14 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996. (DISTRITO FEDERAL, 2012, p.1). 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e o Plano Nacional 

de Educação (PNE) no artigo 22 indicam que os sistemas de ensino definirão as 

normas da gestão democrática do ensino público na educação básica obedecendo 
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aos princípios da participação dos profissionais da educação na elaboração do 

projeto pedagógico da escola e a participação da comunidade escolar por meio do 

conselho escolar e da eleição de diretor e vice-diretor da unidade escolar. Sendo 

assim, a participação consciente do coletivo escolar em busca de uma identidade 

para a instituição educativa que responda aos anseios da comunidade, trará como 

consequência a responsabilidade direta pelos resultados alcançados.  

 A construção de um plano não implica na previsão do futuro, mas em pensar 

que futuro se quer alcançar. Não sendo estático, portanto, várias adaptações 

poderão ser feitas no decorrer do período, incentivando a participação de todos os 

integrantes da comunidade escolar, sendo necessário criar espaços para discussões 

que possibilitem a construção coletiva do projeto educativo, além da criação e 

manutenção de ambientes que favoreçam essa participação. 

  

INTRODUÇÃO 

 O Distrito Federal oferece e proporciona espaços de discussão, a fim de que 

o Currículo da Educação Infantil se alinhe com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

da Educação Básica e com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (DCNEI). Dessa forma, suas bases teóricas são construídas à luz da 

Psicologia Histórico-Cultural e da Pedagogia Histórico-Crítica que entendem as 

concepções de crianças e infâncias como determinações sociais ligadas aos 

contextos político, econômico, social, histórico e cultural. Além disso, considera as 

crianças no ambiente de suas práticas educativas, como sujeitos de direitos, com 

necessidades próprias, com expressão de opiniões e desejos ligados ao seu 

contexto social e sua história de vida.    

 Novas propostas e visões sobre o cotidiano da Educação Infantil levam-nos à 

construção de um trabalho junto às crianças e famílias, colocando em prática os 

pressupostos teóricos ora discutidos. O planejamento, o desenvolvimento e a 

avaliação do processo pedagógico, considerando a pluralidade e diversidade étnica, 

religiosa, de gênero, social e cultural das crianças, vêm favorecer a elaboração de 

propostas educativas que respondam às demandas das famílias e do educando.  

 Algumas questões próprias e frequentes no cotidiano das instituições de 

Educação Infantil, citadas no Currículo em Movimento da Educação Básica, levam-

nos à reflexão e prática: Qual é hoje a função das instituições de Educação Infantil? 
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O que significa educar e cuidar? Com que visão de criança se deve trabalhar? Quais 

princípios devem orientar a proposta pedagógica de cada instituição? O que as 

crianças podem aprender em cada idade? Como organizar o ambiente de modo a 

favorecer o desenvolvimento das crianças? O que é avaliar nessa fase do 

desenvolvimento? Qual a relação que os educadores devem ter com as famílias? 

Como planejar, efetivar e avaliar um currículo para a instituição de Educação 

Infantil? Qual o papel da família na primeira fase escolar das crianças? O que as 

crianças esperam da escola? 

 A gestão democrática da educação é capaz de responder com excelência a 

todas as questões acima, considerando seu vínculo com os mecanismos legais e 

institucionais e a coordenação de atitudes que favorecem a participação social: no 

planejamento e elaboração de políticas educacionais, na tomada de decisões, na 

escolha do uso de recursos e prioridades de aquisição, na execução das resoluções 

colegiadas, nos períodos de avaliação da escola e da política educacional. 

Buscamos a qualidade enquanto característica de algo que se apresenta de 

melhor, algo nobre, elevado perante os demais. Uma instituição escolar de 

qualidade determina o futuro promissor de nossas crianças e tem como 

peculiaridades sua formação e o seu desenvolvimento; um quadro de profissionais 

qualificados e comprometidos; seu espaço físico limpo e agradável, com ambiente 

pedagógico e seus professores participantes da construção e do conhecimento da 

Proposta Pedagógica (PP) além de ter o seu planejamento efetuado com base em 

suas linhas gerais. O quadro administrativo-pedagógico é atuante e comprometido 

com a qualidade do trabalho que esta instituição desenvolve.  

 

PRINCÍPIOS 

O Jardim de Infância tem como meta alcançar os princípios listados a seguir: 

 

 Valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 

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

identidades e singularidades; 

 Garantia dos direitos de cidadania, exercício da criticidade e do 

respeito à democracia; 
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 Valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da 

capacidade de expressão e da pluralidade de manifestações artísticas 

e culturais; 

 Gestão democrática; 

 Garantia do acesso e permanência da criança na escola, com melhor 

qualidade; 

 Moralidade no uso dos recursos públicos; 

 Valorização dos profissionais da educação e formação continuada em 

serviço; 

 Oferta de ensino de qualidade; 

 Integração escola/família/comunidade; 

 

 

METAS 

Com base no diagnóstico, nas demandas detectadas com o questionário enviado 

aos pais e nas sugestões dadas pelos funcionários desta Unidade Escolar 

almejamos alcançar as seguintes metas: 

 

 Convidar profissionais da SEEDF e parceiros para realizar palestras 

educativas e formadoras para o corpo docente, demais servidor e 

comunidade escolar, envolvendo 100% dos profissionais; 

 Realizar reuniões periódicas com o conselho escolar, corpo docente e 

comunidade, envolvendo 100% dos integrantes; 

 Enriquecer o acervo da sala de leitura, ampliando os títulos em 5%, de 

acordo com verba da SEEDF. 

 Viabilizar formação continuada dos professores e sua participação em 

programas ou atividades diversificadas de formação continuada no horário 

de coordenação pedagógica conforme Portaria nº 12 de 24/01/2012; 

 Atendimento individual ou em grupo para os alunos com necessidades 

especiais – ANEE duas vezes por semana; 

 Promover oficinas e reuniões para estimular a participação dos servidores 

no processo pedagógico; 

 Informar sobre a abertura de cursos da EAPE; 
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 Desenvolver ações pedagógicas lúdicas que contemplem datas 

comemorativas e eventos culturais. 

 Adotar a rotina escolar trabalhando os valores, reforçando os 

comportamentos e atitudes positivas e proporcionando atividades 

educativo-multidimensionais valorizando a função social; 

 Realizar reuniões com o conselho escolar para a aplicação das verbas e 

definição das prioridades; 

 Oportunizar a comunidade escolar momentos de discussões e sugestões; 

 Realizar compras e orçamentos em estabelecimentos que disponibilizam a 

documentação exigida SEEDF, bem como prestar contas nos moldes por 

ela requeridas; 
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11. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

 O acompanhamento e avaliação da Proposta Pedagógica será alvo de 

reflexão coletiva, num processo cotidiano de observação crítica, pautado na 

flexibilidade e possibilidade de reestruturação e readaptação, de acordo com as 

experiências vividas em decorrência das ações pedagógicas previstas no mesmo. 

          Para tanto, serão realizadas reuniões semestrais de avaliação com todo o 

grupo de servidores da UE, sem descartar, outros encontros que se fizerem 

necessários no decorrer do ano letivo. 
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ANEXOS 

ANEXO – A  

QUESTIONÁRIO DE DIAGNÓSTICO 
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ANEXO – B  

FICHA CENSO ESCOLAR 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
Jardim de Infância 01 do Cruzeiro 

Tel.: 3901 8152 
 

Senhores pais ou responsáveis: 

          O Jardim de Infância 01 do Cruzeiro inicia o ano letivo de 2019 revendo o seu Projeto 

Pedagógico, seus fundamentos, metas, objetivos, ações e forma de avaliação. A elaboração 

coletiva do Projeto Pedagógico é prevista na Lei de Diretrizes e Bases- LDB 9394/96. A fim 

de construirmos uma escola de melhor qualidade para seu/sua filho (a) e considerando que 

um dos princípios do nosso Projeto é a gestão democrática que envolve a participação 

efetiva da comunidade escolar na definição da escola que queremos. Acreditamos que sua 

participação nesse processo é muito importante! 

          Para que o Projeto Pedagógico reflita as expectativas da comunidade escolar em 

relação ao que deseja desta Escola, solicitamos que responda às questões abaixo e devolva 

ao professor do seu/sua filho (a) até o dia 02/04/2019. 

 

QUESTIONÁRIO DE DIAGNÓSTICO 

 

1 - Qual seu parentesco com o aluno (a)? 

 (    ) Mãe   (    ) Pai   (    ) Tia  (    ) Avô  (    ) Avó   (   ) Outros: __________________ 

2 – Qual o grau de escolaridade do responsável na família? 

(    ) Nenhuma escolaridade. 

(    ) Ensino Fundamental: de 1ª a 4ª série. 

(    ) Ensino Fundamental: de 5ª a 8ª série. 

(    ) Ensino Médio. 

(    ) Ensino Superior. 

3 - Qual a renda familiar? 



66 

 

(    ) até 1 salário mínimo 

(    ) 2 a 4 salários mínimos 

(    ) 5 a 7 salários mínimos 

(    ) 8 a 10 salários mínimos 

(    ) acima de 10 salários mínimos 

4 - A moradia que o aluno reside é: 

(    ) própria     (    ) alugada     (    ) funcional    (     ) 

outros:_______________________________________ 

5 - Quantas pessoas moram na residência? 

_________________________________________________ 

6 - Como o aluno se desloca até a escola? 

(   ) carro próprio (   ) a pé  (    ) transporte público (    ) transporte escolar (    ) outros 

7 - Qual cidade você mora? 

_______________________________________________________________ 

8 - Qual a profissão?  

Do pai:   

__________________________________________________________________________ 

Da mãe: 

__________________________________________________________________________ 

Do responsável (responder somente se a criança não morar com a mãe ou o pai): 

__________________________________________________________________________ 

9 - A estrutura física da escola está adequada? 

Sala de aula            (    ) Sim         (    ) Não          (    ) Não conheço 

Refeitório                 (    ) Sim          (    ) Não          (    ) Não conheço 

Parquinho                (    ) Sim          (    ) Não          (    ) Não conheço 

Banheiro                  (    ) Sim          (    ) Não          (    ) Não conheço 

Pátio                        (    ) Sim          (    ) Não          (    ) Não conheço 

Casinha                   (    ) Sim          (    ) Não          (    ) Não conheço 



67 

 

Sala de informática  (    ) Sim           (    ) Não          (    ) Não conheço 

Sala de leitura          (    ) Sim           (    ) Não          (    ) Não conheço 

10 – Avalie o trabalho da escola: 

Direção                                           (    ) Bom           (    ) Regular         (    ) Ruim 

Coordenação                                  (    ) Bom           (    ) Regular         (    ) Ruim 

Orientação Educacional                 (    ) Bom            (    ) Regular        (    ) Ruim 

Professores                                    (    ) Bom            (    ) Regular        (    ) Ruim 

Serviços de secretaria                    (    ) Bom            (    ) Regular        (    ) Ruim 

Segurança                                      (    ) Bom            (    ) Regular        (    ) Ruim 

Limpeza e Higiene                         (    ) Bom             (    ) Regular        (    ) Ruim 

Merenda                                         (    ) Bom             (    ) Regular        (    ) Ruim 

Qualidade de ensino                      (    ) Bom             (    ) Regular        (    ) Ruim 

Comunicação Escola/Família        (    ) Bom             (     ) Regular        (    ) Ruim 

Relacionamento Professor/Aluno  (    ) Bom             (     ) Regular        (     ) Ruim 

Organização geral da escola         (    ) Bom             (    ) Regular         (     ) Ruim 

11 - Você contribui com a Associação de Pais e Mestres (APM) do Jardim de Infância? 

(     ) Sim              (     ) Não 

12 - Você participa dos eventos ou reuniões da nossa escola? 

(     ) Sim         (     ) Não 

13 - Você acompanha o desenvolvimento escolar de seu filho (a) nas atividades de 

sala, disciplina e agenda?     

(     ) Sim          (     ) Não 

14 – Com que frequência a criança ouve histórias de literatura infantil em casa? 

(    ) Todos os dias. 

(    ) Pelo menos uma vez por semana. 

(    ) Raramente. 
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(    ) Nunca. 

15 - Que motivos levaram você a escolher o Jardim de Infância 01 do Cruzeiro para 

seu/sua filho (a) estudar? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

16 - Como você avalia o Jardim: 

(     ) Ruim      (     ) Regular    (     ) Bom     (     ) Ótimo 

17 – Em quais pontos você acha que a escola pode melhorar? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Nome (opcional): 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

A equipe de direção agradece a sua atenção e empenho em colaborar com nosso trabalho! 
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ANEXO – C 

 

PROJETO 

 

IDENTIFICAÇÃO 

PROJETO: ARTE NA ESCOLA. 

Público Alvo: 1º e 2º Períodos 

Duração do Projeto: Ano letivo de 2019 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

     De acordo com a BNCC, bem como com o Currículo em Movimento da SEEDF, 

2ª edição, 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). Assim, entendemos a importância de conviver com 

diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, como também, possibilitar 

às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de 

expressão e linguagens, como as artes visuais. Com base nessas experiências, elas 

se expressam por várias linguagens, criando suas próprias produções artísticas. 

     Partindo deste princípio, esse Projeto perpassa pelos Campos de Experiência: O 

eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; 

Escuta, fala, pensamento e imaginação, além do Espaços, tempos, quantidades, 

relações e transformações. 

     Entre as atividades mais relevantes na Educação Infantil está a de criar 

desenhos, pinturas, montar e colar. A criatividade é uma potencialidade do ser 

humano e sua realização é uma das suas necessidades, uma vez que, é através 

dessa habilidade que despertamos a imaginação, a concentração, a coordenação 

motora, o desenvolvimento cognitivo das crianças, além de estimular o gosto pelas 

artes. 
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     Cada criança traz em si um potencial, que é moldado de acordo com a realidade 

social em que vive. Criar é formar no sentido de dar vida a alguma coisa.  É através 

desse contexto que criando a criança ordena, configura, amplia, e com isto 

desenvolve seus processos mentais, sua inteligência matemática, musical, 

intelectual e interpessoal. Portanto, precisamos proporcionar às nossas crianças 

muitas e variadas oportunidades de desenhar, com vistas a ampliar o repertório 

gráfico e imagético delas. 

 

OBJETIVO GERAL: 

 

     Entendendo que a arte faz parte da vida da criança como instrumento de leitura 

do mundo e de si mesma e que possibilita o desenvolvimento de atitudes essenciais 

para o indivíduo como a sensibilidade e a criatividade, temos como objetivo 

oportunizar que nossas crianças vivenciem e experimentem assim, novas 

experiências dentro de sala de aula.  A criação é exclusividade das crianças, mas 

cabe ao professor alimentar esse percurso de forma intencional, oferecendo 

propostas e experiências variadas. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Conhecer as cores primárias e as cores secundárias por meio de 

experiências; 

 Apreciar e fazer releitura de produções artísticas; 

 Interessar-se pelas próprias produções, pela de outras crianças e pelas 

diversas obras artísticas; 

 Conhecer e utilizar diferentes materiais, instrumentos e técnicas; 

 Explorar texturas; 

 Utilizar diversos materiais gráficos e plásticos sobre diferentes superfícies; 

 Produzir trabalhos, utilizando a linguagem do desenho, da pintura, da 

modelagem, da colagem e da construção. 
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AVALIAÇÃO: 

 

     O processo de avaliação deverá ser contínuo, através da observação e registros 

do professor, a fim de documentar os progressos de desenvolvimento das crianças, 

suas habilidades e competências adquiridas durante o processo de aprendizagem. 
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ANEXO – D 

PROJETO 

 

IDENTIFICAÇÃO 

PROJETO: IDENTIDADE. 

Público Alvo: 1º e 2º Períodos 

Duração do Projeto: Ano letivo de 2019 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

     O intuito do Projeto é desenvolver a identidade/autonomia da criança, com 

fundamento no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil e no 

Currículo em Movimento do Distrito Federal.  

     Partindo dos campos de experiências, entendemos que é na Educação Infantil 

que se cria oportunidades para a criança ampliar o modo de perceber a si mesma e 

ao outro, valorizando sua identidade, assim como reconhecendo e respeitando as 

diferenças do outro. Partindo deste princípio, esse Projeto perpassa pelos Campos 

de Experiência: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, 

cores e formas; além do Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

     É na interação com os pares e com adultos que a criança constrói um modo 

próprio de agir, sentir, pensar e descobre que existem outros modos de vida e 

pessoas diferentes. 

     Trabalhar a imagem, a autoestima, a independência, o respeito à diversidade e a 

interação entre elas favorece para que se conheçam melhor e compreendam que 

também atuam no mundo em que vivem. 

     Com o corpo a criança explora o mundo, o espaço e os objetos, estabelece 

relações e expressa-se. E por meio das diferentes linguagens, como a música, a 

dança, o teatro e o faz de conta ela se comunica. Assim, pretendemos promover 

oportunidades para que a criança possa explorar e vivenciar um amplo repertório de 

movimentos, gestos, olhares e sons. 
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     Acreditamos que a aquisição da consciência dos limites do próprio corpo é um 

aspecto primordial no processo de respeito às diferenças, assim como da 

construção da própria identidade. 

OBJETIVO GERAL: 

      

     Temos como objetivo promover na criança o autoconhecimento de si e do meio 

em que vive, compreendendo que cada ser é único e assim, diferente um dos 

outros. Diante disso, buscaremos promover a reflexão sobre a importância do 

respeito à diversidade e o convívio com as diferenças.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Observar o próprio corpo com o uso do espelho e realizar o autorretrato; 

 Realizar desenhos do corpo humano com o uso de diversos materiais; 

 Identificar e reconhecer as partes do corpo humano a partir de músicas, 

vídeos e livros; 

 Comparar semelhanças e diferenças físicas entre eles (altura, cor dos 

cabelos, dos olhos e da pele, entre outras.); 

 Conhecer e respeitar as diferenças partindo de histórias, vídeos e rodas de 

conversa; 

 Expressar livremente seus sentimentos por meio de desenhos livres; 

 Utilizar hábitos de autocuidado, valorizando a higiene, alimentação saudável, 

assim como cuidado e segurança com o próprio corpo e com o corpo do outro 

a partir de atividades da rotina diária em sala de aula; 

 Observar e experimentar sensações percebidas por meio das cores, formas, 

texturas, sons e cheiros; 

 Conquistar a consciência dos limites do próprio corpo, apropriando-se de 

conceitos básicos como: frente, trás, em cima, em baixo, entre outros, com a 

realização de atividades de psicomotricidade. 

 Praticar atividades rítmicas com o uso de instrumentos musicais e diversos 

objetos; 

 Conhecer a história do nome partindo de pesquisa com a família; 
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 Reconhecer o próprio nome e o nome dos colegas a partir de atividades que 

fazem parte da rotina; 

  Registrar o próprio nome com o uso de diversos materiais. 

 

SUGESTÃO DE ATIVIDADES: 

 

 Eu sou assim: Durante a roda de conversa falar com as crianças sobre as 

partes do corpo. Em seguida, chamar um a um para se observarem no 

espelho. Depois pedir para que cada um fale sobre suas características 

físicas. Para finalizar, ensinar a música: “Minha boneca de lata”. 

     Registro: Entregar uma folha com um círculo colado para simular uma 

cabeça. Pedir para que as crianças completem desenhando as partes do 

corpo que faltam. 

 Esquema corporal (mascote da turma): Na roda de conversa, perguntar 

para as crianças se elas sabem dizer as partes do corpo. Ajudá-las a nomear 

alguma. Escolher uma menina e um menino para se deitarem na folha de 

papel pardo e desenhar o contorno de cada uma. Em seguida, pedir para que 

as crianças observem o desenho e digam o que é aquilo, se conseguem 

identificar as partes do corpo. 

     Registro: Após a conversa, fazer um grupo de meninos e outro de meninas e 

pedir que pintem e vistam as mascotes e deem um nome para eles. Para 

finalizar, fixar na parede da sala e encerrar a atividade cantando a música: 

“Mão na cabeça, mão na cintura”. 

 Cabeça, tronco e membros: Enfatizar para as crianças as partes do corpo, a 

importância e a função de cada uma delas. Cantar a música: “Cabeça, ombro, 

joelho e pé”. 

     Registro: Dar três palitos de picolé para cada criança. Orientar que um dos 

palitos será o tronco e os outros dois serão quebrados ao meio para fazer os 

membros superiores e os membros inferiores. Desenhar a cabeça e o 

restante dos detalhes. 

      Registro: Pedir para as crianças recortarem de revista um rosto, colar na 

folha e pedir para desenharem as partes do corpo que faltam. 
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      Registro: Fazer o contorno de uma das mãos e trabalhar com a parlenda: 

“Dedo mindinho, seu vizinho...” pedir que façam o rosto em cada dedinho e 

que localizem e pintem na parlenda todas as letras que inicia o seu nome. 

     Registro: Pintar com tinta os pés e carimbar na folha. 

 

 Aprendendo a se gostar: Na roda de conversa, contar a história: “A 

fotografia do macaco”. Em seguida, conversar com as crianças sobre a 

impressão delas sobre a história e enfatizar que cada um deve gostar de si do 

jeito que é. (Outras sugestões de livro: O patinho feio; Porque você é você?; 

Tudo bem ser diferente). 

     Registro: Confeccionar uma carteirinha escolar onde cada criança desenha 

seu rosto no lugar da foto. 

 Autorretrato: Contar a história “Tarsila e o papagaio Juvenal” ou “Picasso e o 

macaco Zé”. Após a história, escutar a impressão das crianças sobre a 

história e em seguida, explicar o conceito de autorretrato. 

     Registro: Levar as crianças para se observarem no espelho e analisar como 

elas farão seu autorretrato. Em seguida, disponibilizar uma cópia de suas 

próprias fotos (preto e branco) e dar um marca texto para contornar seus 

traços.   

     Registro: Pintar com pincel e tinta seu autorretrato. 

 Como me sinto: Na roda, contar a história: “O livro dos sentimentos”. 

Conversar com as crianças sobre os sentimentos, perguntar como elas se 

sentem em determinadas situações, o que as deixam felizes e o que as 

deixam tristes. Falar sobre a importância dos sentimentos dos colegas, da 

professora, dos familiares e demais pessoas do convívio da criança, tentando 

criar um clima de empatia, onde a criança possa se colocar no lugar do outro. 

     Registro: Confeccionar rostos com as diversas expressões: triste, feliz, 

cansado, zangado.  

     Registro: Deixar um cartaz disponível onde as crianças possam dizer, 

diariamente, como estão se sentindo. Ou diante de alguma situação 

relevante, a criança possa utilizar esse recurso para expressar seus 

sentimentos. 

     Registro: Fazer um desenho em que a expressão facial corresponda à algum 

sentimento que a criança queira expressar naquele momento. 
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 O significado do nome: Durante a roda, o professor conversa sobre seu 

nome e conta para as crianças como foi a escolha, quem escolheu e o que 

significa. Em seguida, pergunte para as crianças se elas sabem quem 

escolheu o nome delas e o que significa. 

     Registro: Recortar letras do alfabeto e pedir que identifiquem a letra inicial e 

colem na folha. 

     Registro: Pesquisa para casa do significado do nome e quem escolheu. O 

professor deverá ler em roda, quando a atividade retornar. 

 A caixa dos nomes:  

     Dinâmica: Colocar no meio da roda as fichas com os nomes de cada um e 

pedir que encontrem seus próprios nomes ou o professor mostra um nome 

para o grupo para que descubram quem é o dono daquele nome.     

 Registro: Confeccionar barquinhos de papel com as crianças e ajuda-las a 

escrever o próprio nome dentro dele cantar a música: “A canoa virou”. 

 Eu e minha família: Ler o livro: “O livro da família” ou “As famílias do 

mundinho”. Conversar com as crianças sobre o que é família, sobre os 

diversos tipos de família. Dar oportunidade para as crianças falarem sobre 

suas famílias. 

     Registro: Fazer um porta-retratos da família. 

     Registro: Contagem do número de membros da família. 

 Eu e minha escola: Fazer um passeio pela escola para conhecer os espaços 

internos e a parte externa. Conversar sobre a função da escola e sua 

importância na vida das crianças. Deixar que as crianças falem o que mais 

gostam e o que menos gostam na escola. Falar sobre os funcionários e suas 

funções. 

     Registro: Fazer um desenho da parte da escola que mais gostou de 

conhecer. 

 Minha professora: Conversar sobre a importância do papel dos professores 

na escola e na sociedade. Deixar que as crianças falem o que acham dos 

professores. 

     Registro: Fazer um desenho da professora. 

 Meus amigos: Na roda de conversa, fazer a leitura de livros sobre amizade. 

Conversar sobre a importância de se ter amigos. Deixar as crianças falarem 
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sobre amizade. Conversar sobre o que é ser “um bom amigo” enfatizando o 

respeito e a solidariedade. 

     Registro: Fazer um desenho dos amigos da sala. 

 

AVALIAÇÃO: 

 

     O processo de avaliação deverá ser contínuo, através da observação e registros 

do professor, a fim de documentar os progressos de desenvolvimento das crianças, 

durante seu processo de aprendizagem. 
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ANEXO – E 

PROJETO 

 

IDENTIFICAÇÃO 

PROJETO: BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS. 

Público Alvo: 1º e 2º Períodos 

Duração do Projeto: Ano letivo de 2019. 

 

JUSTIFICATIVA: 

  A infância é o período mais importante da vida do ser humano. É por meio 

do brincar que a criança se expressa, se relaciona e se desenvolve. É nessa etapa 

que a socialização acontece e é fundamental para que a criança se reconheça 

dentro de um grupo, em que possa colocar suas necessidades, desenvolver 

potencialidades e respeitar o outro com as diferenças e similaridades.  

 Ao brincar, a criança vai estimulando a aprendizagem, a aquisição de 

conhecimentos, a criatividade, a imaginação, a socialização, a coordenação motora, 

bem como diversas habilidades importantes para o seu desenvolvimento.  

 O brincar tem como característica a livre escolha da criança, porque entende 

que é por meio de escolhas que a criança pode ir aprendendo a exercitar sua 

autonomia, ou seja, aprender a fazer nas coisas por conta própria, julgar o que gosta 

e o que não gosta de fazer.  

 Brincadeiras tradicionais além de trazer o aspecto da ludicidade, trabalha 

conceitos importantes como organização, ausência e permanência, limites e regras.  

 As cantigas, além do aspecto lúdico é um resgate da nossa cultura.  

 As questões lixo, reciclagem e reutilização vêm sendo consideradas cada vez 

mais urgentes e importantes na sociedade.  

 Este projeto tem a preocupação de proporcionar as crianças momentos de 

convivência saudável, criativa e construtiva trazendo  brincadeiras , cantigas de roda 

e brinquedos feitos com sucatas, ressaltando a importância de uso de materiais 

reciclados. Pois através da brincadeira a criança atribui sentido ao seu mundo, se 
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apropria de conhecimentos que a ajudarão a agir sobre o meio em que ela se 

encontra. 

  

OBJETIVO GERAL: 

      

 Resgatar brincadeiras e cantigas de roda através de atividades recreativas 

que propiciem o movimento, o conhecimento, a participação ativa na construção de 

valores e interação entre a criança.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Criar oportunidades para o resgate de brinquedos e brincadeiras; 

 Desenvolver a sensibilidade, o raciocínio lógico, a expressão corporal, a 

capacidade de concentração, a memória, a inteligência, o cuidado, o 

capricho, a imaginação e a criatividade; 

 Promover a socialização; 

 Trabalhar as regras por meio de brincadeiras; 

 Resgatar as brincadeiras e cantigas de roda;  

 Explorar possibilidades de gestos e ritmos corporais para expressar-se nas 

brincadeiras, percebendo sons corporais e musicais; 

 Reproduzir sons utilizando o corpo ou instrumentos musicais;  

 Conhecer sobre o processo de separação e reciclagem do lixo; 

 Selecionar o lixo que pode ser reciclado.  

 

SUGESTÃO DE ATIVIDADES: 

 

 Pesquisa com a família sobre as brincadeiras de infância; 

 Brincar com as crianças as brincadeiras que seus pais brincavam;  

 Confeccionar os jogos e suas próprias regras;  

 Construção de brinquedos com material reciclável;  

 Registro de brincadeiras e brinquedos preferidos; 

 Contação de histórias sobre a origem dos brinquedos; 
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 Brincadeiras diversas: amarelinha, elefante colorido, seu mestre mandou, 

morto-vivo, estatua, dança da cadeira etc...  

 Brincando com as formas;  

 Conhecimento do corpo (música, teatro, movimentos, brincadeiras).  

 Psicomotricidade;  

 Coletar algumas sucatas para confecção de brinquedos.  

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS  

 

Esse Projeto perpassa pelos Campos de Experiência: O eu, o outro e o nós; Corpo, 

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

imaginação, além do Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

 Desenvolver o senso de resiliência (saber perder, saber ganhar, aceitar a 

opinião das outras pessoas, reconsiderar seu ponto de vista);  

 Reconhecer e valorizar as brincadeiras da cultura infantil, de acordo com as 

regras estabelecidas (brincar e pique-esconde, entre outras brincadeiras);  

 Criar movimentos, olhares e mimicas em brincadeiras, jogos e atividades 

artísticas como dança, teatro e música; 

 Reconhecimento progressivo do próprio corpo em brincadeiras, jogos e 

demais atividades, assim como na interação com os outros; 

 Reconhecer, participar e valorizar as manifestações culturais como um 

patrimônio imaterial (quadrilhas, brincadeiras de roda, brincadeiras cantadas 

etc.);  

 Participar, reconhecer e valorizar as diversas manifestações culturais, como 

brincadeiras, brincadeiras der roda, jogos, danças, festejo, e canções 

tradicionais (pipa, cantigas de roda, pega-pega, cabra cega, barra manteiga, 

corda, pião, ciranda, esconde esconde, elástico, bambolê e etc.) e demais 

manifestações que digam respeito as tradições culturais de sua comunidade e 

de outras;  

 Manipular materiais diversos para confeccionar brinquedos com materiais 

alternativos;  



81 

 

 Participar de pesquisas sobre o repertorio de jogos, brincadeiras, brinquedos, 

festejos, historias e modos de vida das crianças, característicos de diferentes 

culturas e da tradição cultural de sua comunidade;  

 Vivenciar e protagonizar brincadeiras dançadas como as cirandas, rodas e 

outras possibilidades da cultura popular.   

 

AVALIAÇÃO  

 

Fotos, vídeos, registros através de textos coletivos, desenhos. 
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ANEXO – F 

PROJETO 

 

IDENTIFICAÇÃO 

PROJETO: CIRANDA DIGITAL. 

Público Alvo: 1º e 2º Períodos 

Duração do Projeto: Ano letivo de 2019 

 

1- Apresentação 

 

O trabalho pedagógico em Educação Infantil, da maneira como 
entendo, não precisa ser feito sentado em carteiras; o que 
caracteriza o trabalho pedagógico é a experiência com conhecimento 
científico e com a literatura, a música, a dança, o teatro, o cinema, a 
produção artística, histórica e cultural que se encontra nos museus, a 
arte... O campo pedagógico é interdisciplinar, inclui as dimensões 
ética e estética (KRAMER, 2006). 

                                              

A partir do pensamento de Kramer (2006), buscamos contribuir para o 

processo de ensino-aprendizagem na Educação Infantil ao introduzir de forma 

sistemática na vida escolar das crianças o uso das tecnologias, pois elas estão cada 

vez mais presentes no cotidiano dos indivíduos, e nas escolas não pode ser 

diferente. Quanto ao computador, esse é lúdico, instigante, atrativo e seu uso 

desenvolve muitos aspectos na criança. Assim, é fundamental que os conteúdos 

pedagógicos na Educação Infantil sejam desenvolvidos baseados nas experiências 

das crianças com o mundo. Nessa faixa etária as crianças são mais ativas e 

intensas, sugere-se então explorar seu potencial e criatividade proporcionando 

atividades para a aquisição de habilidades e competências. A informática propõe 

possibilidades de ir além ao oportunizar a pesquisa e a criação, bem como é mais 

uma ferramenta para o desenvolvimento dos aspectos social, cognitivo e motor da 

criança ao possibilitar descobertas e aprendizagens significativas.  

A partir de atividades psicomotoras e a utilização de recursos tecnológicos, 

pretende-se reforçar os conteúdos ministrados na classe comum. Desse modo, o 

projeto contribuirá para o desenvolvimento do pensamento conceitual ao estimular o 
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questionamento, a exploração e a coordenação motora para que cada criança 

conquiste gradativamente autoconfiança e aprendizagem consciente. O presente 

projeto sugere usar recursos tecnológicos na Educação Infantil como ferramenta de 

ensino para proporcionar não apenas o contato com a tecnologia, mas 

principalmente, à informação de como utilizar esses meios para potencializar 

conhecimentos. A proposta, ainda, alia-se a necessidade atual de buscar novas 

estratégias de criação e produção de saberes nas práticas de ensino 

disponibilizando meios adequados à faixa etária dos estudantes. É inegável a 

presença das tecnologias na vida das pessoas, e a escola não pode ficar indiferente 

a essas mudanças. Nesse contexto, um professor qualificado torna-se 

indispensável. Tajra (1998) afirma ser indispensável a formação do professor 

perante essa nova realidade. O professor deve ser capacitado de modo a conseguir 

estabelecer um enlace entre a tecnologia e a poposta pedagógica da sua escola. 

Nesse sentido, umas das professoras responsáveis pelo projeto faz o curso 

Educando com tecnologias I – PROINFO INTEGRADO 2017, ofertado pela EAPE ( 

Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação) cujo objetivo é formar 

professores críticos-reflexivos da rede pública de ensino para o uso pedagógico das 

tecnologias digitais da informação e da comunicação, visando ressignificar a práxis 

pedagógica a partir da elaboração de projetos integrados que respondam de forma 

mais positiva aos anseios da realidade contemporânea. 

Ao pensar num projeto, Barbosa e Horn (2008) destacam que a pedagogia de 

projetos possibilita ao professor tratar o trabalho como uma atividade dinâmica e não 

repetitiva. O docente pode repensar a sua prática, revisar seu modo de ensinar, 

transformando sua própria história como sujeito educador. Além disso, a vida 

cooperativa que se estabelece em sala de aula contribui para uma relação mais 

horizontal entre professor e aluno, uma vez que as tarefas são compartilhadas   e as 

estratégias pedagógicas são construídas coletivamente. Cabe ao professor criar um 

ambiente favorável onde a curiosidade, as teorias, as dúvidas e as hipóteses das 

crianças sejam escutadas, legitimadas e operacionalizadas de modo a construir a 

aprendizagem  
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2- Título do projeto 

 

Ciranda Digital  

 

3- Problematização 

 

Barbosa e Horn (2008) discorrem sobre a era da globalização em que 

vivemos, onde a sociedade contemporânea está organizada em rede, isso torna 

possível a formação de elos que compartilham os mesmos códigos de comunicação. 

Então, afirmam que para poder participar dessa rede, é indispensável aos indivíduos 

se apropriarem desses códigos, portanto a escola nos dias atuais precisa oferecer 

diferentes linguagens simbólicas, dentre elas a linguagem digital. As autoras 

evidenciam ainda que a escola precisa repensar sua forma de atuar e incorporar 

novos modos de ensinar, assim o acúmulo de saberes oriundos da transmissão de 

conhecimentos deve ceder lugar à capacidade de atuar e organizar conhecimentos 

em função das demandas da sociedade contemporânea. Diante disso, percebemos 

a necessidade de contribuir para a inclusão da linguagem digital desde a Educação 

Infantil disponibilizando às crianças  recursos tecnológicos, bem como orientá-las 

para seu uso. 

 

4- Escolha do tema gerador 

 

Partimos do pressuposto de usar recursos tecnológicos e jogos envolvendo a 

psicomotricidade na Educação Infantil para enriquecer o processo de ensino-

aprendizagem. Desse modo, ao utilizar o computador como ferramenta de ensino 

proporciona-se o contato com a tecnologia e à informação para potencializar 

conhecimentos. Além do contato com a tecnologia, aliamos jogos e brincadeiras 

para desenvolver habilidades motoras. Buscamos, a partir dessas estratégias 

atender a proposta do Projeto Político Pedagógico da escola quanto à necessidade 

atual de buscar novas formas de criação e produção de saberes nas práticas de 

ensino disponibilizando meios adequados à faixa etária dos estudantes. Sabe-se 

que no mundo atual é inegável a presença das tecnologias na vida das pessoas, por 

isso a escola não pode ficar indiferente a essa realidade. 



85 

 

 

5- Público-alvo 

 

Crianças matriculadas no Jardim de Infância 01 do Cruzeiro, com idades entre 

4 a 6 anos. No ano corrente são atendidas 12 turmas, seis no turno matutino e seis 

no turno vespertino, do 1º e 2º períodos.  

 

6- Justificativa 

 

A elaboração do Projeto Ciranda digital iniciou-se a partir da reflexão de um 

trecho do livro A Máquina das Crianças, de Seymond Papert, em que o autor nos 

apresenta a parábola a seguir: 

Imagine um grupo de viajantes do tempo de um século anterior, entre 
eles um grupo de cirurgiões e outro de professores primários, cada 
qual ansioso para ver o quanto as coisas mudaram em sua profissão 
a cem anos ou mais no futuro. Imagine o espanto de os cirurgiões 
entrando numa sala de operação de um hospital moderno. Embora 
pudessem entender que algum tipo de operação estava ocorrendo e 
pudessem até mesmo ser capazes de adivinhar o órgão-alvo, na 
maioria dos casos seriam incapazes de imaginar o que o cirurgião 
estava tentando fazer ou qual a finalidade dos muitos aparelhos 
estranhos que ele e sua equipe cirúrgica estavam utilizando. Os 
rituais de anti-sepsia e anestesia, os aparelhos eletrônicos com seus 
sinais de alarme e orientação e até mesmo as intensas luzes, tão 
familiares às platéias de televisão, seriam completamente estranhos 
para eles. 
Os professores viajantes do tempo responderiam de uma forma 
muito diferente a uma sala de aula de primeiro grau moderna. Eles 
poderiam sentir-se intrigados com relação a alguns poucos objetos 
estranhos. Poderiam perceber que algumas técnicas-padrão 
mudaram e provavelmente discordariam entre si quanto a se as 
mudanças que observaram foram para melhor ou para pior, mas 
perceberiam plenamente a finalidade da maior parte do que se 
estava tentando fazer e poderiam, com bastante facilidade, assumir a 
classe (Papert, 1994, p. 9). 

 

Com base no pensamento de Papert, buscamos possibilitar à criança interagir 

com a linguagem digital por meio de sons, imagens e jogos eletrônicos. O acesso a 

projetores de imagens e computadores abre às crianças novas oportunidades de 

aprendizagem. Para Schlickmann (2006), disponibilizar o computador na Educação 
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Infantil traz para o cenário das experiências infantis uma ferramenta na descoberta 

do mundo das coisas, das pessoas, das representações e da aprendizagem. 

Sobre a linguagem digital, o Currículo em Movimento da Educação Infantil 

(2013, p. 151) aponta a importância de sua implementação para as crianças desde 

tenra idade 

 
As crianças do século XXI interagem com a linguagem digital muito 
precocemente. A elas são ofertados brinquedos que emitem sons e 
imagens, e jogos eletrônicos. Também não se pode esquecer o 
aparelho da televisão onipresente nas casas brasileiras. 
Computadores, videogames, celulares, tablets não são mais 
acessórios exclusivos dos adultos (DISTRITO FEDERAL, 2013). 
 

O computador e seus recursos podem ser explorados de diversas formas 

pelos professores nas suas práticas pedagógicas. De acordo com Fonseca (2001, 

p.2) "A verdadeira função do professor não deve ser a de ensinar, mas sim de criar 

condições de aprendizagem”. A tecnologia não contribui por si só na aprendizagem, 

o professor poderá utilizá-la para reforçar os conteúdos trabalhados em sala de aula 

e também nos projetos educacionais em que a informática envolve todos os alunos 

da escola. Mattei (2003, p. 14) destaca “não devemos esperar que o computador 

traga uma solução mágica e rápida para a educação, mas certamente, ele poderá 

ser usado pelo professor como um importante instrumento pedagógico, 

oportunizando que o aluno amplie o seu conhecimento e a sua criatividade, pois 

afinal criatividade não se ensina, se constrói”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificação das cores e os nomes das cores 
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7-  Objetivos 

 

7.1- Objetivos gerais 

 

 Interagir com diferentes recursos tecnológicos, de modo a desenvolver a 

autonomia e o pensamento crítico. 

 Utilizar as diferentes linguagens (corporal, artística, oral/escrita, digital, 

matemática) em variados Campos de Experiências, de modo a avançar no processo 

de significados, enriquecendo a capacidade expressiva.  

 

7.2- Objetivos específicos 

 

 Conhecer e manusear os periféricos (mouse, teclado, monitor, etc); 

 Estimular os alunos a explorarem os recursos de softwares educacionais, em 

especial, o LINUX Educacional, os programas multidisciplinares G-compris, o 

Tux Paint e jogos educativos. 

 Aprender de forma lúdica. 

 Permitir à criança o uso e a interação com os diferentes recursos tecnológicos 

e midiáticos. 

 Utilizar jogos e software educativos para trabalhar cores, formas, espaço, 

percepção visual, alfabeto, números, memória, psicomotricidade e raciocínio. 

 Apreciar e refletir sobre histórias e músicas. 

 Utilizar o editor de textos para escrever o próprio nome e palvras-chave de 

temas em estudo. 

 Utilizar o editor de imagens para criar desenhos e fazer pinturas coloridas. 

 Desenvolver a coordenação motora global por meio de jogos, músicas, 

ginásticas (atividades exploratórias de espaços estruturados com diferentes 

implementos - cordas, arcos, bastões, cones, cubos etc.) e brincadeiras. 
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8- Atividades 

Em consonância ao Currículo em Movimento da Educação Infantil (2018) e à 

Proposta Pedagógica do Jardim de Infância 01 do Cruzeiro, elencamos abaixo as 

atividades a serem trabalhados pelo Projeto Ciranda Digital:  

 Utilização de diferentes linguagens no faz de conta, de modo a enriquecer a 

identidade da criança.  

 Identificação e nomeação das principais partes do corpo (cabeça, braços, 

mãos, pernas, pés, barriga, partes do rosto, entre outras). 

 Ampliação das relações sociais, desenvolvendo o autoconceito positivo. 

 Conservação de materiais de uso coletivo. 

 Valorização do diálogo ou outros modos de comunicação, como formas de 

lidar com conflitos e construir consensos. 

 Adaptação e evolução positiva frente a situações adversas ou mudanças, 

desenvolvendo o senso de resiliência (saber perder, saber ganhar, 

reconsiderar seu ponto de vista etc.). 

 Apreciação de vídeos de datas comemorativas, numa perspectiva cultural e 

suprarreligiosa, cultivando e fortalecendo os valores como solidariedade, 

respeito, amizade, partilha etc. 

 Desenvolvimento das habilidades de manipulação (segurar, lançar, prender, 

rebater e rebater, entre outras), por meio de brincadeiras, de jogos, ginásticas 

e danças. 

 Utilização de diferentes linguagens para comunicar-se e expressar-se 

(sorriso, choro, beijo, balanço da cabeça negativa ou positivamente etc.). 

 Expressão oral de desejos, necessidades e opiniões. 

 Identificação das figuras geométricas. 

 Identificação e reprodução gradativa de trajetos com dados predeterminados, 

por meio de brincadeiras e jogos. 

 Expressão livre e direcionada por meio do canto. 

 Exploração e reconhecimento das cores – claro/escuro, cor/objeto, 

cor/natureza, artistas/ cores (Tarsila, Volpi, Monet, Van Gogh, Portinari, 

Poteiro, Djanira, Anita Malfatti, Rubem  Valentim, Athos Bulcão, Galeno, 

Milton da Costa, Eduardo Sued, Lygia Clark, Hélio Oiticica, Guinard, Iberê 

Camargo, Lasar Segal, entre outros. 
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 Exploração do ponto e da linha: fina/grossa, forte/fraca, reta/curva, 

curta/longa, linha/forma, linha/artistas, ponto/artistas (Debret, Oswald Goeldi, 

Mira Shendel, Carlos Scliar, Giacometti, Rembrant, Kandinsky, Miró, Picasso, 

Arte rupestre, ...  

 Imitação de gestos, sons e movimentos. 

 Exploração da expressividade (triste, alegre, bravo,...) de personagens. 

 Conhecimento e valorização sobre cuidados básicos com os animais 

(higienização, vacinação, oferta de alimentação, água, carinho, etc.) e com 

plantas (cuidado com as plantas e  jardim da escola, etc.). 

 Conscientização da ação humana na degradação e preservação do meio 

ambiente. 

 Utilizar o editor de imagens para criar desenhos e  pinturas coloridas. 

 Utilizar o editor de textos para escrever o próprio nome, o nome dos colegas e 

palavras-chave de temas em estudo. 

 

9- Metodologia 

 

No projeto Ciranda Digital, as aulas de informática são planejadas com 

atividades correlacionadas aos temas desenvolvidos pelo professor regente e 

atendendo ao projeto político-pedagógico da escola, seja através da rodinha, 

conversa, músicas, vídeos ou brincadeiras, além de atividades de psicomotricidade. 

Em relação à psicomotricidade, Oliveira (2016, p. 48) destaca o seguinte: 

 

Para a criança agir através de seus aspectos psicológicos, 
psicomotores, emocionais, cognitivos e sociais, precisa ter um corpo 
“organizado”. Esta organização de si mesma é o ponto de partida 
para que descubra suas diversas possibilidades de ação e, portanto, 
precisa levar em consideração os aspectos neurofisiológicos, 
mecânicos, anatômicos e locomotores (OLIVEIRA, 2016,p.48). 

 

           Com objetivo de construir um espaço pedagógico desafiador e atender à 

criança individualmente sempre que solicitar, organizamos as aulas para pequenos 

grupos de alunos. Desse modo, a turma é dividida em dois grupos. Um grupo 

permanece na classe com o professor regente e o outro acompanhado pelo 

professor responsável pelo projeto se dirige à sala de informática onde são 

desenvolvidas as atividades. A proposta de dividir a turma em dois grupos também 



90 

 

permite o uso do computador individualmente por cada criança (temos um número 

reduzido de máquinas) e possibilita aos professores da classe comum planejar para 

esse momento atividades diferenciadas e reforçar conteúdos. 

Cada grupo permanece na sala de informática por 30 minutos onde são 

realizadas as atividades do projeto. Na primeira metade da aula trabalhamos com 

psicomotricidade: brincadeiras e/ou músicas; jogos tipo “Amarelinha”, “Jogo das 

pegadas”, “Corre-cutia”,... Em outras aulas projetamos no datashow pequenos 

vídeos sobre temas em estudo (datas comemorativas, regras de convivência, 

valores, hábitos). Após a projeção há a exploração do tema do vídeo oralmente, 

dramatizações, imitações, etc. Na segunda metade da aula, acontece o contato com 

o computador onde a criança pode interagir com a máquina. Em dados momentos 

as atividades são mediadas pelo professor buscando um enlace com a atividade 

realizada no primeiro momento (ver exemplo de plano de aula no apêndice A e 

apêndice B).  No entanto, há aulas em que as crianças têm a oportunidade de 

manusear livremente o computador escolhendo atividades de sua preferência. O 

intuito é oferecer momentos para a criança manipular a máquina com mais 

autonomia e incentivar a curiosidade, mas, é claro, o professor se mantém próximo 

para auxiliar, se solicitado.    

A seguir, apresentamos imagens de aulas no ano letivo de 2018: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

                              

 
 

 
 

Jogo da Amarelinha Jogo das Pegadas 

Incentivo à cooperação 

Interação com o computador 
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9.1- Desenvolvimento das ações 

Como Onde Quando 

Jogos e brincadeiras 

diversas (Amarelinha, 

cantigas de roda, 

Coelhinho sai da toca, 

atividades com bola de 

diversos tamanhos, jogo 

das pegadas), músicas, 

vídeos, computador, 

softwares educacionais, 

em especial, o LINUX 

Educacional, os 

programas 

multidisciplinares G-

compris, o Tux Paint e 

jogos educativos. 

Atividades e jogos da 

internet. 

O Projeto Ciranda Digital 

é desenvolvido no Jardim 

de Infância 01 do 

Cruzeiro, numa ampla 

sala de aula de 15x25m²  

mobiliada com 18 mesas 

para desktop 

ergonomicamente 

adaptadas a educação 

infantil. 

O projeto está em andamento 

no ano letivo de 2017 e 

pretende-se dar continuidade  

no ano letivo de 2018.  

Quem 

 

O projeto é desenvolvido 

pela professora: 

Rosângela Prescendo 

Tonin- 44.256-9 

(readaptada). 

Com o quê 

 

O equipamento conta 

com um aparato de 9 

(nove) gabinetes, sendo 1 

(um) servidor; 17 

(dezessete) monitores de 

15” e 1 (um) de 20”; 8 

(oito) estabilizadores; 18 

(dezoito) teclados; 18 

(dezoito) mouses e 1 (um) 

projetor. Tais 

Aprendizagens que se 

pretende alcançar 

Utilização da informática de 

forma colaborativa no processo 

ensino-aprendizagem com o 

professor regente. 

Domínio do teclado e mouse 

(movimento de arrastar, clicar, 

digitar). 

 Estabelecimento de um 

diálogo com o mundo digital e 

construção de conhecimento. 

Progresso na aprendizagem 

das diversas linguagens 

propostas no Currículo da 
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equipamentos são 

oriundos do FNDE 

Pregão 83/2008. Vídeos, 

histórias, músicas, jogos 

e brincadeiras. 

Educação Infantil:  corporal, 

artística, escrita/oral, 

matemática e digital. 

 

Despertar a curiosidade.   

 

 

10- Cronograma 

 

Ano letivo de 2019,1º, 2º, 3º e 4º bimestres. 

 

11- Revisão bibliográfica 

 

As tecnologias estão cada vez mais presentes no cotidiano dos indivíduos, e 

nas escolas não poderia ser diferente. Para Tajra (1998, p. 27) 

 

O ganho do computador em relação aos demais recursos 
tecnológicos, no âmbito educacional está diretamente relacionado à 
sua característica de interatividade, à sua grande possibilidade de 
ser um instrumento que pode ser utilizado para facilitar a 
aprendizagem individualizada, visto que ele só executa o que 
ordenamos, portanto, limita-se aos nossos potenciais e anseios 
(tajra,1998, p.27).  
 

Outro aspecto importante na Educação Infantil é o trabalho com a 

psicomotricidade. A criança se encontra numa fase de intenso desenvolvimento 

cognitivo e motor, por isso necessita ser adequadamente estimulada e motivada. 

Para Oliveira (2016, p. 50). “Uma grande preocupação para todos aqueles que lidam 

com crianças deveria ser ajudá-las a usar seu corpo para apreender os elementos 

do mundo que as envolve e estabelecer relações entre eles, isto é, auxiliar a 

desenvolver a inteligência.” 

A partir de atividades psicomotoras e a utilização de recursos tecnológicos, 

pretende-se reforçar os conteúdos ministrados na classe comum. Desse modo, o 

projeto contribui para o desenvolvimento do pensamento conceitual ao estimular o 

questionamento, a exploração e a coordenação motora para que cada criança 

conquiste gradativamente autoconfiança e aprendizagem consciente.  
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No mundo atual, é inegável a influência que as tecnologias de informação e 

comunicação trazem aos processos de ensino e aprendizagem em qualquer fase da 

vida. Ao pensar nas instituições educacionais, o uso do computador e de recursos 

tecnológicos contribui para o desenvolvimento da criatividade, da autocrítica, da 

autonomia e da liberdade responsável dos estudantes desde a mais tenra idade. 

Diante disso, é importante oferecer na escola o acesso à tecnologia desde a 

Educação Infantil. Conforme Schlickmann et al. (2006) a presença da informática na 

educação vem a enriquecer o caráter pedagógico contribuindo para o trabalho 

docente que, junto a outros elementos, pode transformar o processo de ensino e 

aprendizagem   ao possibilitar uma melhor qualidade de ensino, bem como 

proporcionar   mais autonomia na busca de conhecimentos. 

Por outro lado, Mattei (2003) afirma que o computador é um recurso que as 

crianças gostam, entretanto, é necessário acompanhar o seu uso criticamente para 

que se evitem os exageros e prejuízos à sua formação. O computador não pode 

substituir as brincadeiras, mas ser um aliado como ferramenta que coopera para o 

seu desenvolvimento no momento atual e futuro. Consoante a essas afirmações, as 

atividades de psicomotricidade visam trabalhar movimentos amplos, uma vez que 

manuseio do computador exige movimentos precisos e sutis. Sem o 

desenvolvimento de movimentos amplos de coordenação motora, o aluno poderá ter 

dificuldade de acompanhar os movimentos na tela, manusear o mouse e o teclado 

com precisão.  

Tajra (1998) destaca várias possibilidades de aprendizagem e o 

desenvolvimento de algumas habilidades na área da linguagem, do raciocínio lógico 

e destreza para atividades pictóricas quando o aluno tem acesso a softwares 

educacionais ou não. Dessa forma, a presença de tais recursos contribui 

significativamente na aquisição de diversas competências. Schlickmann et al (2006) 

discorrem sobre o binômio “Computador e Educação”, os autores chamam a 

atenção para o fato de que o computador é um instrumento, uma ferramenta que 

chegou para auxiliar a aprendizagem ao desenvolver habilidades intelectuais e 

cognitivas que contribuem significativamente para o despertar das potencialidades e 

da criatividade. Por isso, a Informática Educativa, se for bem direcionada, torna-se 

um instrumento ímpar na formação de qualquer estudante. Assim, a escola, nos dias 

atuais, com a missão de preparar o indivíduo para a vida não pode se furtar a essa 
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realidade. Cabe ainda afirmar que em pleno século XXI, as tecnologias fazem parte 

do nosso cotidiano, queiramos ou não.  

O uso e o domínio dos recursos disponíveis na informática podem 

proporcionar vários benefícios à criança.  Segundo Tajra 1998, (p.36 e 37), é 

possível elencarmos que a informática na educação proporciona: autonomia nos 

trabalhos, desenvolvimento da criatividade, aumento na motivação, aguçamento da 

curiosidade, ajuda coletiva e dinamismo, aumento da concentração, estímulo à 

aprendizagem de novas línguas, ampliação da capacidade de comunicação e da 

estruturação lógica do pensamento. Sobretudo, a informática educativa pode 

constituir-se num importante recurso que potencializa a aprendizagem, desde que 

sua utilização seja acompanhada pela mediação do professor, e por um novo 

paradigma educacional, diferente daquele que visava unicamente à transmissão e a 

memorização de informações.  

Sobre a linguagem digital, o Currículo em Movimento da Educação Infantil 

(2013, p. 151) aponta a importância de sua implementação para as crianças desde 

tenra idade: 

As crianças do século XXI interagem com a linguagem digital muito 
precocemente. A elas são ofertados brinquedos que emitem sons e 
imagens, e jogos eletrônicos. Também não se pode esquecer o 
aparelho da televisão onipresente nas casas brasileiras. 
Computadores, videogames, celulares, tablets não são mais 
acessórios exclusivos dos adultos (DISTRITO FEDERAL, 2013, 
p.151). 

 
Quanto à psicomotricidade, buscamos em nosso trabalho torná-la um 

instrumento para auxiliar, remediar e prevenir a criança de possíveis dificuldades em 

sala de aula. Em consonância com o Currículo em Movimento da Educação Infantil 

(2013, p. 109), destacamos: 

 

Trabalhar com o movimento exige ultrapassar o simples 
deslocamento do corpo no espaço, pois a linguagem corporal permite 
a exploração e a descoberta dos espaços e ambientes, a 
expressividade e a interação com práticas histórico-culturais. Deixa 
de ser individual e passa a ser um campo coletivo. Conjugam-se aí o 
individual e o social, seja pela aquisição do autocontrole do corpo, 
seja pela percepção do corpo do outro nas relações estabelecidas 
(DISTRITO FEDERAL,2013, p.109). 
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12- Acompanhamento e avaliação 

 

A avaliação é indispensável no processo de ensino-aprendizagem, ela 

retroalimenta a atividade educativa e os resultados observados são fundamentais 

para constatar os progressos e repensar o planejamento nos aspectos em que foram 

encontradas dificuldades ou se mostraram ineficazes. Assim, conforme o Currículo 

em Movimento da Educação Infantil (2013) “A finalidade básica da avaliação é servir 

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

e planejar se é preciso intervir ou modificar determinadas situações, relações ou 

atividades na aula. A avaliação que caminha nesse sentido poderá produzir 

informações para aqueles que, ao avaliar, também aprendem.” (Currículo em 

Movimento: Educação Infantil, 2013, p. 79).  Como um processo contínuo, a 

avaliação é diagnóstica, dialética e parte integrante das relações de ensino-

aprendizagem. Para Luckesi (2003, p. 85) “a avaliação da aprendizagem escolar 

adquire seu sentido na medida em que se articula a um projeto pedagógico e com 

seu consequente projeto de ensino, não possuindo uma finalidade em si.”  

Entendemos que para o uso das tecnologias da informação na Educação 

Infantil, é preciso organizar um ambiente não apenas composto por computadores e 

outros recursos tecnológicos, mas um espaço com riqueza de materiais como livros, 

jogos, brinquedos, tapetes, almofadas, em síntese, preparar um lugar aconchegante 

e agradável onde as crianças possam vivenciar diferentes experiências. Por outro 

lado, as atividades nesse local serão planejadas de modo a possibilitar o 

desenvolvimento de habilidades e competências relacionadas à faixa etária 

estimulando o processo cognitivo voltado à aquisição da linguagem oral e escrita ao 

oferecer condições para a criança expressar sua criatividade e desenvolver suas 

potencialidades. De outro modo, há a preocupação de trabalhar a interação entre 

pares num clima de cooperação, de ludicidade e respeito às individualidades, 

aspectos evidenciados no projeto político pedagógico da escola. 

Ainda, em relação à psicomotricidade, o trabalho tem o propósito de 

colaborar no desenvolvimento de habilidades que acreditamos serem importantes às 

primeiras aprendizagens. Para Oliveira (2016) o corpo é a referência que o indivíduo 

tem para interagir com o ambiente que o cerca. Assim, o trabalho com 

psicomotricidade contribui para o desenvolvimento de conceitos importantes para 
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uma boa alfabetização, uma vez que explora noções de espaço: embaixo, em cima, 

ao lado, atrás, direita, esquerda, etc.  

O acompanhamento e avaliação do Projeto Ciranda Digital fundamenta-se 

nos parâmetros descritos acima, os professores responsáveis pelo projeto farão o 

registro escrito semanal dos aspectos positivos e dos que necessitam ser 

redimensionados para em reuniões bimestrais refletir sobre o trabalho junto à 

direção, coordenadores e professores a fim de efetuar as mudanças necessárias. 

Além disso, nesses encontros buscaremos coletar informações para o planejamento 

das atividades do bimestre em consonância aos conteúdos desenvolvidos com os 

professores regentes e ao projeto político pedagógico da unidade escolar. Quanto à 

família, enviaremos para casa um pequeno questionário no final de cada semestre 

para observar qual a sua percepção ante o projeto e acolher sugestões. A 

elaboração das questões será pensada de forma que para respondê-las se promova 

um diálogo sobre as aulas do projeto entre as crianças e seus responsáveis.  
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Apêndice A - Plano de aula 1 

Objetivos Desenvolvimento Avaliação 

Reconhecer 
o 
computador 

 e suas 
partes (tela, 
gabinete, 
teclado e 
mouse). 

 

Manusear o 
mouse. 

 

Trabalhar 
coordenaçã
o motora 
fina e  
ampla. 

1-Buscar na sala de aula o grupo; 

2- Na rodinha: apresentações    
(professoras/alunos/sala/computad
ores) ; nomear cada parte do 
computador; 

3- Formar uma fila para que cada 
criança possa arrastar por um 
trajeto, previamente estabelecido, 
uma bola de pilates. Destacar para 
a criança que o movimento é de 
rolar a bola e não lançá-la. 

4- Executar o movimento de abrir e 
fechar a mãozinha para prepará-la 
pra usar o mouse; 

5-Atividade no computador: 
movimentar o mouse “pra lá e pra 
cá” para apagar manchinhas que 
escondem um bicho. Pedir à 
criança para nomear o bicho que 
aparecer; 

6- Levar o grupo para a sala e 
fazer o mesmo com o outro grupo. 

 

Duração da aula: 30 minutos. 

Será feita durante 

a aula, 

observando e 

anotando o 

desempenho, o 

 interesse e 

 entusiasmo da 

 criança com o 

intuito de 

redimensionar 

dificuldades que 

surgirem.  
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Apêndice B 

- Plano de 

aula 2  

Objetivos 

Desenvolvimento Avaliação 

Identificar 
partes do 
corpo. 

 

Arrastar com 
o mouse 
figuras para 
completar o 
Homem 
Batata. 

 

Trabalhar a 
coordenação 
viso- motora. 

1- Na rodinha, cantar a música: 
 

 Cuidado! 

 

Cuidado olhinho no vê! (bis) 

O Salvador do céu está olhando 
pra você 

Cuidado olhinho no que vê 

Cuidado boquinha no que fala! 

Cuidado mãozinha no que pega! 

Cuidado pezinho onde pisa! 

 

Cantar destacando as partes 
citadas; 

conversar com os alunos sobre a 
letra da música: o que a música 
nos ensina/alerta? 

 

2-Ensinar a brincadeira: Faça o que 
o macaco manda! Não faça o que 
eu faço! 

Se dará por 
observação e 
acompanhamen
to das 
atividades 
propostas e 
anotações 
sobre o 
desempenho 
dos alunos.  

Atividade de rolar a bola Jogo de quebra-cabeça 
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A professora fala: Macaco mandou 
pegar no cabelo! Mas, a professora 
pega na barriga. O aluno deverá 
pegar no cabelo e assim por diante 
até a criança pegar em todas as 
partes do corpo e/ou até o interesse 
acabar. 

 

3-No computador o jogo do Homem 
Batata. O jogo consiste em 
completar o homem batata com 
olhos, boca, nariz, orelha, etc. 
(Programa GCompris)  

Duração da aula: 30 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogo Homem-batata Jogo Homem-batata 
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ANEXO – G 

PROJETO 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

PROJETO: ALIMENTAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Público Alvo: 1º e 2º Períodos 

Duração do Projeto: Ano letivo de 2019 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

          Alimentar-se de forma saudável é fundamental para o desenvolvimento 

integral de todos os indivíduos. A hora da alimentação é um momento de 

celebração, de vivência, de afetos e partilhas.  Pensar num refeitório que seja um 

ambiente prazeroso e convidativo, que educa enquanto cuida é nossa meta. 

           Sabe-se que a alimentação desempenha um papel primordial durante toda a 

vida dos indivíduos. Entre as distintas fases da vida, pode-se destacar a infância, 

que é caracterizada por um intenso período de crescimento e desenvolvimento, com 

aumento das necessidades energéticas e nutricionais. A formação dos hábitos 

alimentares na infância é influenciada pela família, por fatores econômicos, 

socioculturais, psicológicos e biológicos, pela idade, pelo ambiente escolar, entre 

outros (VITOLO, M.R., 2008). 

Portanto, considerando que a construção e a sedimentação dos hábitos 

alimentares se iniciam na infância, essa é uma importante fase para serem feitas 

intervenções educativas que visem à promoção da alimentação saudável, visto que 

há relação com a qualidade de vida e com a prevenção de doenças na vida adulta, e 

é essa uma abordagem relevante no contexto infantil (MARTINS, D.; WALDER, B. S. 

RUBIATTI, A.M.M., 2010). 

A escola tem o papel de fornecer a refeição baseada nas recomendações 

nutricionais de cada criança, considerando o tempo em que elas estão naquele 
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espaço. E também promover ações capazes de introduzir novos alimentos e fazer 

com que os estudantes conheçam, manipulem e mastiguem novos alimentos. 

O autosservimento é um dos caminhos para o desenvolvimento da autonomia 

da criança. O que não significa isentar os educadores de um contínuo 

acompanhamento e planejamento de ações para que elas conheçam e 

experimentem outros alimentos. 

Um ator importante na educação alimentar e nutricional dos estudantes são 

os merendeiros. O papel desses profissionais vai além do preparo. São eles que 

pensam o prato e manipulam os alimentos. Tudo isso pode influenciar na aceitação 

da criança.  

 

OBJETIVO GERAL: 

 

 Criar um ambiente educativo e prazeroso para que a criança seja incentivada 

a experimentar alimentos iguais ou diferentes aos que estão acostumados na sua 

rotina alimentar, incluindo o autosservimento dos alimentos, bem como os cuidados 

necessários à utilização de utensílios de vidro e inox.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Socializar e discutir com todo o grupo de servidores o conteúdo do projeto;  

 Apresentar o projeto e os novos utensílios para a família; 

 Adaptar o mobiliário já existente na escola para que seja possível que aconteça o 

autosservimento com segurança; 

 Discutir com as crianças questões de segurança relacionadas a utilização dos 

novos utensílios; 

 Organizar o espaço do refeitório para que se torne eficiente para a faixa etária das 

nossas crianças; 

 Estimular a conservação e higiene do refeitório; 

 Estimular o experimento de novos alimentos; 

 Iniciar o modelo de self service, valorizando a autonomia das crianças; 

 Estabelecer ponderação em relação à quantidade de alimentos que a criança 

deseja; 
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 Evitar desperdícios; 

 Descartar adequadamente o lixo orgânico; 

 
 
AÇÕES: 
 

 Conversas na rodinha orientando como utilizar os utensílios novos; 

 Exposição dos utensílios e mobiliário na entrada da escola para visualização 

e manuseio pela comunidade escolar; 

 Construção de combinados coletivos para manuseio adequado do material a 

fim de prevenir acidentes; 

 Palestra com as famílias para apresentação do projeto; 

 Implementação do auto servimento e dos novos utensílios; 

 Registro em ata dos acidentes ocorridos com os utensílios de vidro. 

 
 
 
RECURSOS: 
 
         Pratos de vidro, cubas altas e baixas, jarra de inox, colheres para o 
servimento, colheres e retroprojetor.  
 
AVALIAÇÃO: 
 
 
         Durante a execução do Projeto “Alimentação na Educação Infantil” procuramos 
avaliar o envolvimento de todas as crianças, seja de maneira coletiva ou individual. 
          O projeto será avaliado sempre que for necessário, de forma contínua a partir 
da participação, desempenho, cooperativismo, integração do grupo, disponibilidade 
e, principalmente, o engajamento efetivo durante o desenvolvimento do mesmo. 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
 
MARTINS, D.; WALDER, B.S.M., RUBIATTI, A.M.M. Educação Nutricional: atuando 
na formação de hábitos alimentares saudáveis de crianças em idade escolar. 
Revista de Simbio-Logais, v.3, n.4, p.87-91,2010. 
 
VITOLO, M. R. Nutrição da gestão ao envelhecimento. Rio de Janeiro, 2008. 
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                                                      Apresentação dos novos utensílios às famílias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 Lanche com os novos utensílios. 
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                                                                                   Auto servimento. 
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ANEXO – H 

PROJETO 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

PROJETO: CONTAR PARA ENCANTAR. 

Público Alvo: 1º e 2º Períodos 

Duração do Projeto: Ano letivo de 2019 

 

1- Apresentação 

 

 Quem não se lembra ou não tem uma história para contar? 

 O projeto contar para encantar, a arte de ler e contar histórias, busca 

oportunizar a leitura, abrindo as portas para a criatividade, o conhecimento de si 

próprio e o desenvolvimento do imaginário através dessa atividade lúdica, mexendo 

com as fantasias da criança e ao mesmo tempo, despertar para o gosto, a satisfação 

de ler e se encontrar manuseando um livro. 

 A partir das contações de histórias, dentro de um cronograma planejado, 

pretende-se com esse projeto, Contar para Encantar, colaborar com o 

desenvolvimento integral infantil em suas potencialidades, bem como somar no 

trabalho pedagógico do professor. Portanto, o projeto oferece condições para lançar 

as bases para a formação do leitor em um espaço privilegiado: Sala de Leitura- 

Cantinho dos Sonhos e Fantasias onde podemos nos dar o luxo de imaginar, 

sonhar, praticar o lúdico, vivenciar os medos, as emoções e explorar os conflitos em 

cada momento de contação de história. Apontamos aqui também a necessidade de 

parceria do Jardim de Infância com a família da criança intensificando assim, o 

processo de formação de futuros leitores por meio de empréstimo de livros no 

projeto sacola literária.  

 Como dizia Antônio Cândido, Estudioso da literatura brasileira, autor de obras 

críticas, as histórias que apelam para a nossa imaginação agem sobre nós como as 

que encantam as crianças, de tal forma que, se nem todo livro de adulto serve para 
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menino, todo bom livro de criança serve para um adulto. O grande, o bom conto 

infantil é, portanto, o que vale igualmente para adultos. 

“De todos os equipamentos do Estado, a escola é o que tem o contato mais contínuo 

e frequente com as situações de vida das crianças e de suas famílias. A interação 

família/instituição, portanto, tem como fio condutor a missão de garantir à criança 

seu desenvolvimento integral”. (Currículo em Movimento da Educação Infantil 2013- 

Instituição Educacional e Família). 

 Certamente, a Literatura Infantil é um dos espaços mais significativos para 

que a criança aprenda a caminhar com largueza e criação, portanto uma história, 

quer seja conto, lenda ou mito é sempre um “presente de amor” que se oferece às 

crianças. A leitura literária impressiona de modo diferente aquele que lê. O ato de ler 

histórias, ouvi-las, manusear os livros, recontar as leituras de imagens abre as novas 

perspectivas para a leitura do mundo integrando o indivíduo à sociedade.  

 

2- Título do projeto 

Contar para encantar 

 

3- Problematização 

 De acordo com a Revisão das DCNEI (2010), cresce de importância a 

organização de atividades desafiantes, de contato com diferentes gêneros escritos, 

como a leitura diária de livros pelos adultos e a contação de histórias, e o incentivo à 

criança para manusear livros e produzir “textos”, mesmo sem saber ler e escrever. 

(Currículo em Movimento de Educação Infantil – Linguagem Oral e Escrita, página 

82). Ainda neste tema estão relacionados como Eixos integradores (Cuidar e 

Educar, Brincar e Interagir): Escuta frequente de histórias, contos, lendas, entre 

outros; Reconto de maneira paulatina, de histórias vivenciadas, lidas ou contadas 

verbalmente; Apreciação pela escuta, de obras literárias e outras leituras. Apoiado 

nestas colocações do Currículo em Movimento de Educação Infantil, organizamos a 

sala de leitura para atender as necessidades da faixa etária do Jardim de Infância, 

incluindo na rotina das crianças a contação de histórias como mais uma ferramenta 

pedagógica que possa contribuir no processo de ensino aprendizagem. 
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4 – Escolha do tema gerador 

        Considerando que a criança se encontra em um processo de desenvolvimento 

das suas habilidades e competências, dentro desse contexto, podem ser auxiliadas 

não só com as histórias, mas com o contato com os livros, que ajudam a formação 

de conceitos nas diversas linguagens. Despertar o gosto pela leitura desde cedo 

levando as crianças ao contato com o livro e a contação de história que estimula a 

criatividade, oralidade, descoberta de saberes, desperta para o ouvir melhorando a 

memória de atenção e desenvolvendo o imaginário. 

 

5 – Público-alvo 

Crianças matriculadas no Jardim 01 do Cruzeiro, com idades entre 4 e 6 anos. No 

corrente são atendidas 12 turmas, seis no turno matutino e seis no turno vespertino, 

do 1º e 2º períodos. 

 

6 – Justificativa 

 

                                           A IMPORTÂNCIA DAS HISTÓRIAS 

Fanny Abramovich 

Ah, como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas 
histórias... 

Escutá-las é o início da aprendizagem para ser um leitor, e ser leitor é ter um 
caminho absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do mundo... 

O primeiro contato da criança com o texto é feito oralmente, através da voz da mãe, 
do pai ou dos avós, contando contos de fada, trecho da Bíblia, histórias inventadas 
(tendo a criança ou os pais como personagens), livros atuais e curtinhos, poemas 
sonoros e outros mais... contados durante o dia, numa tarde de chuva, ou estando 
todos soltos na grama, num feriado ou domingo ou num momento de aconchego, à 
noite, antes de dormir, a criança se preparando para um sono gostoso e reparador, e 
para um sonho rico, embalado por uma voz amada. 

Ler histórias para crianças, sempre, sempre... é poder sorrir, rir. Gargalhar com as 
situações vividas pelas personagens, com a ideia do conto ou com o jeito de 
escrever dum autor e, então, poder ser um pouco cúmplice desse momento de 
humor, de brincadeira, de divertimento... 

É também suscitar o imaginário, é ter a curiosidade respondida em relação a tantas 
perguntas, é encontrar outras ideias para solucionar questões (como as 
personagens fizeram...). É uma possibilidade de descobrir o mundo imenso dos 
conflitos, dos impasses, das soluções que todos vivemos e atravessamos, dum jeito 
ou de outro, através dos problemas que vão sendo defrontados, enfrentados (ou 
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não), resolvidos (ou não) pelas personagens de cada história (cada uma a seu 
modo)... E cada vez ir se identificando com outra personagem (cada qual no 
momento que corresponde àquele que está sendo vivido pela criança)... e, assim, 
esclarecer melhor as próprias dificuldades ou encontrar um caminho para a 
resolução delas... 

É ouvindo histórias que se pode sentir (também) emoções importantes, como a 
tristeza, a raiva, a irritação, o bem-estar, o medo, a alegria o pavor, a insegurança, a 
tranquilidade, e tantas outras mais, e viver profundamente tudo o que as narrativas 
provocam em quem as ouve, com toda a amplitude, significância e verdade que 
cada dia uma delas fez (ou não) brotar... Pois é ouvir, sentir e enxergar com os olhos 
do imaginário! 

É através duma história que se pode descobrir outros lugares, outros tempos, outros 
jeitos de agir e de ser, outra ética, outra ótica... É ficar sabendo História, Geografia, 
Filosofia, Política, Sociologia, sem precisar saber o nome disso tudo e muito menos 
achar que tem cara de aula... Porque, se tiver, deixa de ser literatura, deixa de ser 
prazer e passa a ser Didática, que é outro departamento (não tão preocupado em 
abrir as portas da compreensão do mundo). 
Antes de ser lido para as crianças, o livro precisa ter sido lido pelo narrador. 
 
 É de fundamental importância que o professor de pré-escola conte história 

para suas crianças. 

 O projeto Contar para Encantar foi idealizado partindo da importância das 

histórias na rotina da criança potencializando seu desenvolvimento. Aqui no texto da 

autora Fanny Abramovich ressalta a importância das histórias e seus benefícios no 

desenvolvimento infantil que vão de encontro com o Currículo em Movimento da 

Educação Infantil.  Com a contação de histórias, buscamos trabalhar o lúdico 

mexendo com a fantasia, desenvolvendo o imaginário infantil. Despertar a satisfação 

de ler, ler porque é gostoso. Segundo José Elias, (Literatura Infantil e seus 

Caminhos), é importante que a criança ouça histórias, imagine os lugares, as 

personagens. Tenha possibilidade de recontar e questionar o enredo, modificar 

finais, acrescentar personagens ou cenas, dar opinião justificando o seu “gostei” ou 

“não gostei”. 

“Através das histórias, podemos levar as crianças viajarem no tempo e reproduzirem 

as mesmas, contribuindo assim para o seu desenvolvimento. Na Educação infantil, a 

arte de contar história deve se fazer presente, pois pode fazer com que as crianças 

desenvolvam a fala, contribui para a interação e socialização de todos. A contação 

de histórias propicia a criança inúmeras possibilidades de se desenvolver, ela 

promove a interação, instiga a imaginação, e também é a oportunidade que muitas 

crianças tem de ter contato com os livros. 
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 Abramovich, no texto acima, salienta que “é importante para a formação de 

qualquer criança ouvir muitas histórias... Escutá-las é o início da aprendizagem para 

ser leitor é ter o caminho absolutamente infinito de descobertas e de compreensão 

do mundo”. Desta forma, o presente projeto se justifica pela importância da contação 

de histórias no contexto escolar, utilizando a história como um excelente recurso 

pedagógico para o desenvolvimento pleno da criança. 

 

 
                                                                              Crianças recontando história. 

 

 
                                                                                                  Momento de leitura. 
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             7 – Objetivos 

7.1 -  Objetivos gerais 

 Auxiliar a família na formação de bons leitores. 

 Interagir com as histórias possibilitando desenvolver-se em seus potenciais. 

 Vivenciar a leitura de forma prazerosa. 

 

 

7.2 – Objetivos específicos 

 Estimular gosto pela leitura através das histórias. 

 Trabalhar o lúdico propiciando o faz de conta. 

 Envolver as crianças num mundo de fantasias e imaginação. 

 Garantir à criança o acesso aos diversos tipos de livros, bem como outros 

 tipos de mídias. 

 Auxiliar o desenvolvimento da oralidade. 

 Melhorar a interação e comunicação das crianças. 

 

8 – Campos de Experiências 

De acordo com o Currículo em Movimento da Educação Infantil (2018), com a 
Proposta Pedagógica do Jardim de infância 01 do Cruzeiro e parcialmente dentro do 
plano de aula dos professores, relacionamos os objetivos de aprendizagem com os 
campos de experiências explorados durante a execução do projeto, que são: O eu, o 
outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 Utilização de diferentes técnicas de contação de histórias para aguçar o faz 

 de conta, possibilitando a interação da criança. 

 Cantigas e versos aliados à expressão corporal quando se faz necessário na 

 dinâmica da história. 

 Utilização do corpo ou partes do mesmo para produzir sombras. 

 Conservação e manuseio dos livros. 

 Formação de plateia através de músicas ou brincadeiras. 

 Musicalização das histórias com instrumentos de sucatas. 
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 Utilização de vídeo para cineminha de história no intuito de desenvolver a 

 habilidade de ouvir. 

 Exposições trabalhando as datas comemorativas inserindo a criança no 

 contexto cultural em que nos encontramos. 

 Consciência ecológica: uso sustentável da água. (Previsto no calendário 

 escolar). 

 Datas comemorativas previstas no calendário escolar ou de costumes do 

 grupo social. 

 Exploração de cada convite enviado para as turmas. 

 História em forma de brincadeira. 

 Valores e família. 

 

 

9 – Metodologia 

 No projeto Contar para Encantar, as contações de histórias são planejadas de 

acordo com o cronograma de eventos que envolve as atividades dos professores 

dentro dos projetos estabelecidos no Proposta Pedagógica do Jardim de Infância 01 

do Cruzeiro. O cronograma de histórias da Sala de Leitura, Cantinho dos Sonhos e 

Fantasias, é definido no início dos trabalhos, durante a semana pedagógica. 

 As turmas recebem com antecedência de uma semana, o convite para a 

contação de história. Esse convite é sempre uma dinâmica que possibilite o aluno 

fazer um link com o tema ou a história como mostram as fotos a seguir: 
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                                        Convite para a história “O ovo”, de Milton Célio de O. Filho 

 

                                             Convite: Quem pegou pão da casa do João, de Bia Villela. 

 Com o objetivo de atender a proposta do projeto Contar para Encantar, 

configuramos a sala de leitura conforme a necessidade de cada história, 

possibilitando encanto, a fantasia... 
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                                  História: Os três porquinhos. Brincando de ser os porquinhos. 

 

 Cada turma, dentro do horário estabelecido pela Coordenação, permanece 30 

minutos na sala de leitura acompanhados pelo professor regente, nesse espaço de 

tempo, realizamos a contação da história e a atividade pertinente, seja o empréstimo 

de livro ou brincadeira. 

 
                                                                                      Brincadeira com barbante. 
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                                                                             Hora do empréstimo de livros. 
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9.1 – Desenvolvimento das ações 

 

Como Onde Quando 

Se utilizando de 
recursos próprios para 
contar histórias: voz, 
fantoches, luz, painéis, 
caixas, mesas, violão, 
lira, chocalho, barbante, 
canções, enfim, todas 
as reálias ao alcance do 
contador de histórias e 
o livro, é claro. 

O projeto Contar para 
Encantar é 
desenvolvido no Jardim 
de Infância 01 do 
Cruzeiro, na Sala de 
Leitura Cantinho dos 
Sonhos e Fantasias 
contendo mobilhas 
adequadas às 
atividades que 
desempenhamos. 

O projeto está sendo 
executado desde o ano 
de 2011 apresentando 
excelentes resultados. 
Pretendemos continuar 
executando conforme 
disponibilidade de 
pessoal e recurso. 

Quem Com que Aprendizagens que se 
pretende alcançar 

O projeto é 
desenvolvido por duas 
professoras: 

Veralucia R. Lima 
matrícula 33553-3 
(matéria extinta) e Ana 
Maria Breda matrícula 

Contamos com o acervo 
literário de mais ou 
menos 950 livros, 05 
estantes tipo 
mostruário, uma TV LG, 
uma contadora de 
histórias, caixa 
amplificadora, microfone 
e recursos para as 
histórias fabricado por 
nós. Caixa literária 
enviada para a sala. 

Desenvolvimento da 
oralidade. Descobrir 
saberes, progredir 
quanto as linguagens 
propostas no Currículo 
da Educação Infantil: 
corporal e artística. 
Potencializar a 
concentração e a 
atenção. Despertar o 
gosto pela leitura. 
Vivenciar emoções 
através das histórias. 

Quem lê e ouve 
histórias vai ao encontro 
de si. 
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10 – Cronograma 

A cada ano é definido atendendo o planejamento geral da instituição. 

 

11 – Revisão bibliográfica 

 A Educação Infantil tem como atribuição instigar a criança a conhecer o 

mundo, valorizando o conhecimento de cada uma ao organizar suas ideias para 

conviver em sociedade. Como ela se expressará ou expressará esse conhecimento? 

Para que isso ocorra, “( ) é preciso estimular as várias formas do dizer, as várias 

linguagens de expressão e registro que preparam a escrita sem, no entanto, 

considera-la como a única forma importante de linguagem” (MELLO,2010:s/p). 

 Os pequenos vão apropriando-se da cultura que a humanidade cria ao longo 

da história. Entretanto, o que é a cultura humana? O conjunto de objetos, 

instrumentos, ciência, valores, hábitos e costumes, lógica, linguagens (MELLO,2010) 

que nos tornam humanos. A partir dessas colocações de Mello, consideramos que a 

contação de histórias na vida da criança, proporciona à criança se apropriar de 

múltiplas linguagens, saberes, se tornando indivíduos mais conscientes do seu papel 

no grupo social. Diante disso, é de suma importante oferecer a criança a 

oportunidade de vivenciar muitas histórias em espaços estimulantes no seu 

ambiente escolar, uma vez que as histórias, não só contribuem para o 

desenvolvimento cognitivo da criança, mas, resulta no gosto pela leitura. 

 Segundo Busatto, a história é uma arte de suma importância nas nossas 

vidas, através delas conhecemos fatos, adquirimos experiências e nos despertamos 

para hábitos de leitura.  

  

12 – Acompanhamento e avaliação 

 O acompanhamento e avaliação do projeto Contar para Encantar, será feita 

através da participação, observação das crianças e envolvimento dos mesmos, 

tendo o objetivo de analisar o trabalho, verificar se houve aprendizado. 

Os professores responsáveis pelo projeto farão registros das atividades em diário de 

bordo, a fim de podermos analisar os recursos e as técnicas utilizadas, 

possibilitando identificar pontos ineficazes a serem submetidos a apreciação da 



117 

 

Direção, Coordenação e professores em reuniões pedagógicas para possível 

mudança. 
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ANEXO – I 

PROJETO 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

PROJETO: HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS 

Público Alvo: 1º e 2º Períodos 

Duração do Projeto: Ano letivo de 2019 

Orientadora Educacional: Gleyde Santos Assis de Oliveira  

 

 

1- Apresentação 

 

Mais de 20 anos de pesquisa tem mostrado que, por volta da idade de 4 

(quatro)  anos, as crianças podem aprender que comportamentos tem causas, que 

pessoas tem sentimentos e que há mais de uma maneira de resolver um problema. 

Elas também podem decidir se uma ideia é ou não é uma boa ideia. 

 

Shure, Myrna B. 

 

A partir da afirmativa de Shure (2006), acreditamos ser possível ajudar as 

crianças da Educação Infantil a aprenderem a resolver seus problemas com os 

outros ao oferecer-lhes uma abordagem prática para ajuda-las a pensar e a agir 

considerando diferentes perspectivas.  Pesquisas recentes têm evidenciado que a 

educação de qualidade na primeira infância trás impactos positivos na formação de 

um cidadão ao longo de sua vida e que essa qualidade está relacionada ao 

treinamento de habilidades das chamadas funções executivas (Dias, 2015). Funções 

executivas são habilidades cognitivas específicas necessárias para controlar e 

regular nossos pensamentos, emoções e ações. Essas habilidades são 

apresentadas por diversos estudos por uma visão multidimensional conforme 

Modelo de Adele Diamond (Diamond, 2009). 
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O Brasil teria uma educação infantil de excelência se fosse analisada apenas 

a legislação, contudo, a realidade não é coerente e diante de um confronto com os 

atuais resultados constata-se que, apesar da evolução, o êxito ainda não foi 

alcançado. A garantia legal de que toda criança de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos esteja 

na escola foi o ápice de diversas conquistas, entretanto, programas de avaliação 

revelam que a qualidade da educação tem deixado muito a desejar. 

Como primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil é o início e o 

fundamento do processo educacional isso caracteriza a primeira separação das 

crianças dos seus vínculos afetivos familiares para se incorporarem a uma situação 

de socialização estruturada. As concepções educar e cuidar estão vinculadas ao 

processo educativo sendo necessário associar experiências, conhecimentos e 

habilidades de maneira complementar à educação familiar. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento que estabelece 

o conjunto de aprendizagens essenciais que os alunos devem desenvolver ao longo 

das etapas e modalidades da Educação Básica e trouxe consigo a necessidade de 

se trabalhar as habilidades socioemocionais.  

 A escola agora, mais do que nunca, precisa desenvolver competências 

socioemocionais como, resiliência, liderança, cooperação e tolerância, isso está 

claro no texto final da Base Nacional Comum Curricular. 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, Resolução 

CNE/CEB nº 5/2009)27, em seu Artigo 9º, definem os eixos estruturantes das 

práticas pedagógicas da Educação Infantil como sendo as interações e 

a brincadeira, com esse fundamento, a BNCC contempla seis direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento: conviver, brincar, explorar, participar, 

expressar e conhecer-se. Esses direitos estão relacionados às dez Competências 

Gerais que regem todo o documento da Base e vão permear a construção das 

propostas pedagógicas que pretendem assegurar, como resultado do seu processo 

de aprendizagem e desenvolvimento, “uma formação humana integral que visa à 

construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva”. São eles:  

 

1. Utilizar e valorizar os conhecimentos construídos sobre o mundo social, físico 

e cultural (...) continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva. 
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2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências 

a fim de elaborar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções. 

3. Valorizar e participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.  

4. Utilizar linguagens artística, multimodal, científica, matemática, digital e 

tecnológica para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos (...) e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.  

5. Criar e utilizar tecnologias digitais de informação e de comunicação de forma  

 significativa, crítica, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (...) produzir           

 conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida 

 pessoal e coletiva. 

6. Compreender relações do mundo do trabalho e tomadas de decisões 

alinhadas ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 

crítica e responsabilidade. 

7. Argumentar com base em dados, informações e fatos confiáveis para 

negociar, formular e defender pontos de vista e ideias (...) com posicionamento 

ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 

compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e 

as dos outros, com autocrítica e capacidade de lidar com elas e com a pressão 

do grupo. 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação 

fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro (...) sem preconceitos 

de qualquer natureza. 

10. Agir pessoal e coletivamente com responsabilidade, autonomia, resiliência, 

flexibilidade e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

Considerando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a BNCC, bem 

como o Currículo em Movimento SEEDF 2ª edição, estabelece cinco campos de 

experiências, nos quais as crianças podem aprender e se desenvolver:  

 • 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  
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Em cada campo de experiências, são definidos objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento organizados em três grupos por faixa etária: 

 •  Bebês (zero a 1 ano e 6 meses) 

 •  Crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) 

 •  Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses) 

 O atendimento da Educação Infantil é direcionado às crianças de zero a 3 

(três) anos em Creches e de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos em Pré-escolas.  

 A partir de atividades lúdicas e criativas, pretende-se dar respaldo às 

aprendizagens desenvolvidas pelos professores em sala de aula proporcionando às 

crianças engajamento de habilidades em situações e contextos do dia a dia, 

possibilitando oportunidades para que a criança possa praticá-las na organização de 

seu comportamento, na resolução de tarefas e na resolução de problemas. 

 

2- Título do projeto 

 

Habilidades Socioemocionais 

 

 

3 – Problematização 

 

 Analisando os objetivos propostos para a Educação Infantil, pela BNCC e 

Currículo em Movimento SEEDF, percebe-se que as escolas necessitarão de 

estratégias que venham proporcionar meios e oportunidades para a prática e o 

desenvolvimento das habilidades propostas. O fracasso social e acadêmico que 

temos observado nos anos subsequentes ao jardim de infância, tendo como 

referencial as reclamações tão comuns ao ensino fundamental e médio quanto a 

constante inadequação às regras e normas de boa convivência na escola, 

dificuldades em concluir tarefas propostas em sala de aula, falta de atenção e 

impulsividade, por exemplo, podem ter relação direta com as dificuldades de ordem 

cognitiva ou comportamental vivenciadas pelos estudantes na pré-escola. 

 Como afirma Dias e Seabra  

 

diversos autores (por exemplo, Blair & Diamond, 2008; Diamond et 
al., 2007; Duckworth et al., 2009) têm enfatizado a importância de 
promover o desenvolvimento precoce das funções executivas, dada 
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sua relação com prontidão escolar e sua relevância para a realização 
acadêmica ao longo dos anos escolares; são habilidades com 
importante poder preditivo sobre o desempenho em leitura e 
matemática no decorrer da escolarização. Esses autores justificam 
que, sobretudo em crianças jovens, a ênfase na aquisição de 
conhecimento sem ênfase nos processos cognitivos por meio dos 
quais o conhecimento é adquirido, muito provavelmente, conduzirá a 

um sistema educacional ineficaz (2013, p. 13).” 
 

 Os primeiros anos de vida são os melhores para a criança se desenvolver por 

meio de interações e aprendizado de qualidade, mas isso não ocorre de forma 

automática, são necessárias intervenções e orientações que otimizem esse 

momento ideal de aprendizagem. 

 

4 – Escolha do tema gerador 

 

 A convivência é um dos principais desafios para o indivíduo na sociedade, 

dificuldades de relacionamento entre as crianças e seus pares e entre essas e os 

professores são comuns na escola. A importância maior deve ser dada à maneira 

como a criança lida com os conflitos nos relacionamentos, a esse respeito Shure 

(2006, p.13) afirma: “...quando crianças aprendem a usar o pensamento de 

resolução de problemas, seu ajustamento social aumenta, com significante redução 

de provocação e discussões, descontrole emocional e retraimento social. As 

crianças tornam-se mais capazes de esperar, compartilhar e revezar-se, assim como 

de se entender bem com os outros. ”  

 Com o avanço da tecnologia vivenciamos mudanças nas aprendizagens, nas 

referências e nos compartilhamentos de informações, isso aponta para a 

necessidade de formar indivíduos de forma integral proporcionando-lhes 

oportunidades para que se fortaleçam nas competências cognitivas, interpessoais e 

intrapessoais, as chamadas competências para o século 21.  

  

5 – Público-alvo 

 Crianças matriculadas no Jardim de Infância 1 do Cruzeiro, com idades entre 

4 a 6 anos. No ano corrente são atendidas 12 turmas, seis no turno matutino e seis 

no turno vespertino, do 1º e 2º períodos. 
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6 – Justificativa 

 

 A legislação voltada para a educação no DF é pertinente e salutar, entretanto, 

há uma distância muito grande entre os objetivos estabelecidos e os resultados 

alcançados. Os motivos para isso, muitas vezes, não estão ligados apenas à falta ou 

deficiência de recursos materiais, financeiros ou humanos, mas na maioria das 

vezes, estão ligados à situação psicoemocional do educando que não está 

“preparado” para cumprir o que dele se espera. Os resultados  divulgados  pelo   

MEC  (Ministério da  Educação)  em  setembro  de  2015  vieram   acirrar  a  

necessidade do Orientador 

Educacional na instituição de pré-escola. O trecho a seguir denota a preocupação a 

curto e longo prazo: 

 

O MEC (Ministério da Educação) divulgou na tarde desta quinta-feira 
(17), os resultados da ANA (Avaliação Nacional de Alfabetização) de 
2014. De acordo com os dados, 57,07% dos estudantes do 3º ano do 
ensino fundamental têm rendimento inadequado em matemática, 
34,34% em escrita e 22,07% em leitura. Para o ministro da 
Educação, Renato Janine Ribeiro, o resultado é preocupante: “Esses 
dados são extremamente preocupantes. Exigem medidas urgentes 
se quisermos chegar à meta do PNE de erradicar o analfabetismo. 
(MATSUKI, 2015). 

 

 Não basta dar à criança, de forma teórica, o mérito de ser cidadã e 

protagonista de sua história, é necessário acompanhá-la no processo de 

amadurecimento físico, emocional e cognitivo, a fim de adequar as atividades 

propostas, no seu dia a dia, às suas habilidades e competências em tempo e modo 

oportunos, para que a lei saia do papel e a teoria seja transformada em prática.  

 O dia a dia da pré-escola que envolve aprendizagem, comportamento e 

emoções além de situações sociais e relacionamentos requerem o domínio das 

habilidades socioemocionais por parte das crianças, essas são áreas que estão 

presentes em todas as atividades propostas pelo currículo da Educação Infantil. 

Diante disso, sugere-se um olhar diferenciado para a criança que, inúmeras vezes, 

está sendo rotulada por não lograr êxito no alcance dos objetivos que lhe são 

estabelecidos. 

 Os esforços dispensados pelo professor da pré-escola para o preparo da 

alfabetização serão transformados em desgaste desnecessário não só para o 
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educador, mas também para a criança, se não houver empenho no sentido de 

preparar, ou pelo menos estimular, tais habilidades na educação infantil. 

 Estudos sobre as Funções Executivas e as habilidades socioemocionais em 

crianças na pré-escola devem fazer parte da formação continuada dos professores 

desse seguimento, com isso, acredita-se que haverá possibilidade de identificação 

precoce de alterações no desenvolvimento e, principalmente, oportunidade de 

intervenção visando auxiliar a criança com dificuldades de aprendizagem e até 

comportamentais.  

 

7 – Objetivos 

 

7.1 – Objetivos gerais 

 Auxiliar professores, alunos e famílias na elaboração de pensamento crítico e 

reflexivo diante dos desafios do dia a dia na instituição escolar, 

proporcionando-lhes a análise, a discussão, a vivência e o desenvolvimento 

de valores, atitudes e comportamentos fundamentados em princípios 

universais; 

 Contribuir positivamente com o processo  de desenvolvimento da educação 

intervindo no processo  ensino aprendizagem de forma lúdica e criativa. 

 

7.2 – Objetivos específicos  

 

 Realizar ações integradas com o corpo docente no desenvolvimento de 

atividades sobre saúde, educação sexual, diversidade, prevenção ao abuso 

sexual, meio ambiente, ética, cidadania, convivência saudável, cultura de paz 

e outros de acordo com as prioridades elencadas pelo grupo e com a 

Proposta Pedagógica do Jardim de Infância 01 do Cruzeiro; 

 

 Apoiar os alunos e famílias no processo de transição em apoio ao projeto 

desenvolvido pelo Serviço de Apoio à Aprendizagem – SAA, e auxiliar na 

identificação e acompanhamento dos alunos com necessidades especiais; 

 Explorar jogos e brincadeiras destacando as regras pré-estabelecidas;  

 Apreciar e refletir sobre história, filmes e músicas; 



125 

 

 Utilizar desenhos e pinturas para trabalhar, sentimentos, emoções e 

habilidades psicomotoras; 

 Valorizar a autoimagem com atividades diante do espelho para desenvolver 

autoestima e autoconceito; 

 Estimular a participação dos alunos nas atividades escolares e nos projetos 

da instituição educacional, contribuindo para desenvolver a capacidade 

crítica, de opinar e de assumir responsabilidades; 

 Promover atividades que favoreçam ao aluno a reflexão-ação da importância 

de se ter atitudes de cooperação, de sociabilidade, de consideração, de 

tolerância e de respeito às diferenças individuais, com vistas à construção de 

uma convivência escolar social e pacífica; 

 

8 – Campos de Experiências 

 
 De acordo com a Proposta Pedagógica do Jardim de Infância 01 do 

Cruzeiro e com a legislação vigente da Educação Infantil (Currículo em Movimento, 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, Base Nacional Comum 

Curricular), esse projeto perpassa pelos Campos de Experiência: O eu, o outro e o 

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

pensamento e imaginação, além do Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações e de acordo com o Plano de Ação do Serviço de Orientação 

Educacional, relaciona as atividades a serem trabalhadas pelo Projeto Habilidades 

Socioemocionais:   

 Utilização de personagens de histórias e filmes infantis que inspirem 

valores para aprender a conviver e se autoconhecer. 

 Estimulação de hábitos que podem mudar comportamentos e ações 

desfavoráveis ao bom desenvolvimento do indivíduo. 

 Desenvolvimento de atividades voltadas para a percepção de si mesmo 

e projeção do eu ideal. 

 Criação de meios sociais que levem as crianças a exercitarem a 

capacidade de se colocar no lugar do outro, desenvolvendo assim, a 

empatia, levando-os a compreender melhor tudo o que não seja eles 
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mesmos. Colocando em prática as ações planejadas para a Prevenção 

ao Bullying.  

 Envolvimento na criação de regras e combinados para uma boa 

convivência na escola. 

 Aplicação de técnicas voltadas para a estimulação de habilidades de 

pensamento em geral. 

 Desenvolvimento de habilidades de percepção, voltadas para o 

observar, escutar atentamente, saborear/degustar, cheirar, tocar, 

perceber movimentos (cinestesia), conectar sensações (sinestesia). 

Colocando em prática as ações planejadas para favorecer o desapego 

de mamadeiras e chupetas (Xô mamadeira – Tchau chupeta) 

 Desenvolvimento de habilidades de pesquisa por meio do 

encorajamento na busca de alternativas e uso da imaginação 

utilizando-se de dramatização e imitação da realidade. 

 Desenvolvimento de habilidades de conceitualização   favorecendo a 

ampliação do vocabulário e incentivando a citação de exemplos e 

contraexemplos. Colocando em prática as ações planejadas para o 

desenvolvimento de atitudes de Prevenção ao abuso sexual infantil. 

 Organização de pertences individuais e coletivos, reconhecimento de 

formas de agrupar, classificar, comparar e contrastar. Colocando em 

prática as ações planejadas para o desenvolvimento de atitudes 

voltadas para a Diversidade e Inclusão. 

 Desenvolvimento de habilidades de raciocínio, relacionando as partes e 

o todo, reconhecimento das ações individuais na coletividade. 

 Desenvolvimento de habilidades de tradução, incentivando a descrição 

e explicação ou enumeração de coisas e/ou situações, favorecendo a 

narração e expressão de experiências. Colocando em prática as ações 

planejadas para o desenvolvimento de atividades voltadas para a 

Resolução de  Problemas. 

 Conscientização das diferentes interpretações de um mesmo fato. 

 Utilização de diversas linguagens na comunicação, gestos, sons, 

imagens, dramatização, dança, música, desenhos, colagens, pinturas 

na expressão de pensamentos e sentimentos difíceis de verbalizar. 
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9 – Metodologia 

 
  

 O desenvolvimento do projeto Habilidades Socioemocionais, ocorre em 

parceria com professores, coordenação e equipe psicopedagógica. As atividades 

são interativas e realizadas nas salas de aula por meio de diálogo reflexivo-criativo, 

rodinha, brincadeiras, músicas, vídeos, contos, histórias ilustradas e atividades 

psicomotoras. A Orientadora tem acesso às turmas em horário pré-agendado de 

acordo com a rotina de cada professor. Na maioria das vezes, durante o 

desenvolvimento do projeto, são identificados casos onde se faz necessárias 

intervenções individuais, contato com a família ou posterior encaminhamento à 

Equipe Psicopedagógica. Em relação às habilidades de pensamento, Sátiro destaca 

o seguinte: 

 

Trabalhar estas habilidades de pensamento conscientemente nos 
momentos nos quais estamos em círculo, nos debates, nas 
conversas organizadas etc., significa trabalhar com uma perspectiva 
metodológica dialógica, ou seja, fundamentada no diálogo. Significa 
criar contextos culturais e sistemas morais que sejam dialógicos. 
Significa, por exemplo, transformar a classe em um espaço de 
aprendizagem e de exercício do diálogo, já que é um lugar 
privilegiado para aprender a traduzi-lo em ações e atitudes 

(SÁTIRO, 2006, p.76-77). 
 

 Busca-se o envolvimento da família tornando-a ciente, por meio do envio de 

textos para reflexão com nome dos livros, vídeos e músicas utilizados nas atividades 

desenvolvidas com as crianças na escola. 

 A professora da turma é solicitada a observar mudanças no comportamento 

individual e coletivo e comunicar à Orientadora Educacional para ciência da eficácia 

ou não do projeto em sala de aula. 

 

9.1 – Desenvolvimento das ações 

 

Como Onde Quando 

Contos, músicas, 
brincadeiras, atividades 

O Projeto Habilidades 
Socioemocionais é 

O projeto está em 
andamento no ano letivo 
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psicomotoras, vídeos e 
jogos. 

desenvolvido no Jardim 
de Infância 01 do 
Cruzeiro nas salas de 
aula com horários pré-
estabelecidos. 

de 2019 de forma 
ampliada e já vem 
sendo colocado em 
prática, em parte, desde 
o segundo semestre de 
2017. 

 

Quem 

 

O projeto é desenvolvido 
pela orientadora 
educacional Gleyde 
Santos Assis de Oliveira 
– 211896-3 

Com o quê 

 

Cada sala de aula deste 
Jardim possui uma 
televisão que é utilizada 
quando o recurso é 
vídeo, livros, jogos e 
brincadeiras disponíveis 
no SOE. 

Aprendizagens que se 
pretende alcançar 

Desenvolvimento das 
competências 
cognitivas, interpessoais 
e intrapessoais, 
(habilidades 
socioemocionais). 

10 – Cronograma 

 

Diversidade e 
Inclusão 

Combate ao 
Bullying 

Xô 
mamadeira 

Tchau 
Chupeta 

Prevenção ao 
abuso sexual 

Aprendendo a 
resolver 

problemas 

1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre  1º, 2º, 3º e 4º 
bimestres  

 

11 – Acompanhamento e avaliação 

 

 O acompanhamento e avaliação do Projeto Habilidades Socioemocionais 

fundamenta-se nos princípios descritos nas Diretrizes Curriculares Nacionais Para a 

Educação Infantil e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na seção 11, 

referente à Educação Infantil, artigo 31, onde se lê: “[…] a avaliação far-se-á 

mediante o acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de 

promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental”. 

 As professoras, por manterem contato direto e por mais tempo junto à 

criança, darão feedback ao SOE após as atividades desenvolvidas em sala de aula. 

Por meio de observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e 

interações das crianças no cotidiano, será possível perceber mudanças nos 

comportamentos relacionados às aprendizagens propostas. Tais mudanças serão 

discutidas no Conselho de Classe e individualmente conforme solicitação da 
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professora, família ou direção.   Serão utilizados múltiplos registros por adultos e 

pelas crianças em documentação específica (portfólio, atividades diárias, relatório 

semestral) que permita às famílias conhecerem o trabalho da instituição e os 

processos de desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Será solicitado às 

famílias, por meio de bilhete enviado na agenda da criança, que dialoguem com 

seus filhos acerca do tema e conteúdos desenvolvidos na escola. 

 

12 – Referências bibliográficas 

 

BRASIL. Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm 

 

_______. Base Nacional Comum Curricular. Disponível em 
(http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-
content/uploads/2018/04/BNCC_19mar2018_versaofinal.pdf)p.27 

 

 

_______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil/Secretaria de Educação Básica. 
– Brasília: MEC, SEB, 2010. 36p. 

 

DIAMOND, A. Controle Cognitivo e Autorregulação em Crianças pequenas: 
Maneiras de melhorá-los e Por Que. University of British Columbia (UBC). 2009. 
Disponível em: enciclopedia-crianca.com/sites/default/files/docs/textes-
experts/adele_diamond_school_readiness_conference_2009-11_pt.pdf 

 

DIAMOND A. Neurociência Cognitiva do Desenvolvimento – University of British 
Columbia (UBC). Disponível em: 

enciclopedia-crianca.com/sites/default/files/docs/textes-
experts/adele_diamond_school_readiness_conference_2009-11_pt.pdf 

 

DIAS, N. M. Intervenção  preventiva com crianças pré-escolares: estimulando 
funções executivas na sala de aula. In: I SEMINÁRIO DE NEUROPSICOLOGIA 
APLICADA À EDUCAÇÃO, 2015. São Paulo. Grupo de Investigação em 
Neuropsicologia aplicada à Educação – GINDE. São Paulo, 2015.  Disponível em:  < 
https://www.youtube.com/watch?v=qlt5fS1IoXk>. Acesso em: 20 de mar. 2018. 

 

DIAS, N.M; SEABRA, AG. Funções executivas: desenvolvimento e intervenção. 
Temas sobre Desenvolvimento. 2013. p. 205-212, 2013. Disponível em:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm


130 

 

<https://www.researchgate.net/profile/Natalia_Dias/publication/281177320_funcoes_
executivas_desenvolvimento_e_intervencao/links/5604497408ae8e08c089ac7f.pdf>   

Acesso em 28 de março de 2018. 

 

DIAS, N.M.; TREVISAN, B.T.; PRADO, J.M (2012). Funções executivas em 
crianças pré-escolares: Desenvolvimento da atenção seletiva medida pelo Teste 
de Atenção por Cancelamento. Cad. Psicopedag.,  São Paulo,  2012 .   Disponível 
em 

 

DISTRITO FEDERAL, Currículo em Movimento da Educação Básica: Educação 
Infantil. Brasília, 2ª ed., 2018. 

 

MATSUKI, Edgard. (2015). Ministro da Educação classifica resultado da ANA 
como "preocupante". Publicado por UOL educação. Disponível em: 
<https://educacao.uol.com.br/noticias/2015/09/17/ministro-da-educacao-classifica-
resultado-da-ana-como-preocupante.htm?cmpid=copiaecola>. Acesso em: 17 mar. 
2018. 

 

SÁTIRO, ANGÉLICA – Brincar de pensar: com crianças de 3 a 4 anos – São 
Paulo – Ática, 2012. 

 

SHURE, MYRNA B. Eu Posso Resolver Problemas: educação infantil e ensino 
fundamental: um programa de solução cognitiva para problemas interpessoais – 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2006 pag. 13. 

 

 

https://www.researchgate.net/profile/Natalia_Dias/publication/281177320_funcoes_executivas_desenvolvimento_e_intervencao/links/5604497408ae8e08c089ac7f.pdf%3e
https://www.researchgate.net/profile/Natalia_Dias/publication/281177320_funcoes_executivas_desenvolvimento_e_intervencao/links/5604497408ae8e08c089ac7f.pdf%3e


131 

 

PLANO DE AÇÃO DA DIREÇÃO 

Projeto Objetivos Ações Avaliações das Ações  Cronograma Responsável  

 

Direção 

- Promover um clima 
escolar favorável a 
aprendizagem, visando 
um eficiente desempenho 
dos profissionais da 
educação e 
consequentemente uma 
aprendizagem de 
qualidade; 
 
- Valorizar os profissionais 
de educação; 
 
- Integrar o conselho 
escolar na tomada de 
decisões do cotidiano 
escolar; 
 
- Auxiliar e incentivar o 
acesso a materiais 
diversos para o 
desenvolvimento do 
trabalho pedagógico; 
 
- Definir junto a 
comunidade escolar e 
seus representantes 
legais as prioridades na 
utilização das verbas 

- Promover reuniões com 
a comunidade escolar 
para implementar 
decisões da rotina 
escolar; 
 
- Buscar parcerias junto a 
comunidade para 
solucionar problemas na 
estrutura física da 
unidade escolar; 
 
- Promover reuniões com 
o conselho escolar e 
membros da apm. 

- Avaliações por escrito 
através de 
questionários, fichas ou 
atas de reuniões.  

Durante o ano letivo - Diretor: José Antônio 
Barbosa. 
 
- Vice Diretora: Isana 
Tolentino. 
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recebidas pela escola.  

 

 

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO 

 

Projeto Objetivos Ações Avaliações das Ações  Cronograma Responsável  

 
Coordenação 
Pedagógica 

- Incentivar os 
professores nas quartas - 
feiras nas formações 
continuadas; 
 
- Avaliar o trabalho 
pedagógico; 
 
- Auxiliar o docente a 
realizar atividades 
pedagógicas; 
 
- Acompanhar o trabalho 
pedagógico; 

- Promover palestras 
direcionadas a esclarecer 
duvida do cotidiano 
pedagógico. 
 
- Operacionalizar oficinas 
pedagógicas; 
 
- Proporcionar 
mecanismos de estudo, 
mas dinâmicos e 
prazerosos. 
 
 
 

- Avaliações bimestrais  Durante o ano letivo - Coordenadora: Ana 
Luisa 
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PLANO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Projeto Objetivos Ações Avaliações das Ações  Cronograma Responsável  

 
Orientação Educacional: 
 
- Xô mamadeira-Tchau 
chupeta; 
 
- Transição tranquila na 
EI; 
 
-  Combate ao Bullying; 
 
-  Prevenção ao abuso 
sexual infantil; 
 
-  Aprendendo a resolver 
problemas; 
 
-  Diversidade e inclusão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Divulgar  ações pretendi-
das; realizar sondagem 
diagnóstica da realidade 
discente; sensibilizar e 
realizar  ações integradas 
com o corpo docente; 
apresentar filmes, músicas, 
dramatizações, dinâmicas 
e diversas atividades 
pedagógicas voltadas 
para o tema em questão; 
proporcionar ao aluno 
vivência de valores, 
atitudes e comportamen-
tos fundamentados em 
princípios universais;  
promover envolvimento 
da família nas propostas 
educacionais. 
 

  - Orientadora: Gleyde 
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PLANO DE AÇÃO DOS SERVIDORES 

 
Objetivos 

Ações Cronograma Avaliações das Ações  Responsável  

- Incentivar a participação dos 
servidores e terceirizados a 
participar em eventos 
pedagógicos; 
 
- Promover uma interação dos 
servidores;  
 
 
 
 

- Reuniões bimestrais; 
 
- Oficinas dinâmicas para 
trabalhar a autoestima dos 
servidores; 
 
- Estimular a participação de 
cursos na área de recursos 
humanos, atendimentos ao 
publico. 

- Durante o ano letivo 2019. - Avaliação escritas após a 
promoção de cada encontro  

Direção  
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PLANO DE AÇÃO DA SALA DE LEITURA 

Projeto Objetivos Ações Avaliações das Ações  Cronograma Responsável  

Contar para encantar 
 
     Quem não se lembra de 
ou não tem uma historia 
para contar. Ler é uma 
gostosura, a arte de ler e 
contar historia, busca 
oportunizar a leitura, 
abrindo as portas para a 
criatividade e 
autoconhecimento. 
Importante fazer do ato de 
ler, um momento de leveza, 
descobertas, prazer, 
propiciando o 
desenvolvimento da atitude 
do querer e gostar de ler. 
     Portanto, o universo 
escolar é um espaço 
privilegiado em que 
deverão ser lançadas as 
bases para a formação do 
leitor.  A leitura literária 
impressiona de modo 
diferente aquele que lê. O 
ato de ler historia, ouvi – 
las, manusear os livros, 
recontar as leituras de 
imagem abre as novas 
perspectivas para leitura do 

- Auxiliar a família na 
formação de futuros 
leitores. 

- Instigar o gosto pela 
leitura. 

- Trabalhar o lúdico 
propiciando o faz de 
conta. 

- Garantir o acesso 
aos livros. 

- Vivenciar a leitura 
de forma prazerosa. 

- Construção do acervo da 
caixa literária, escolhida 
pelo aluno a cada 15 dias; 
 
- Contação de historias; 
 
- Planejamento com a 
equipe de 
professores/gestores na 
sala de leitura (mensal); 
 
- Acompanhamento do 
planejamento pedagógico 
para o fornecimento de 
literatura para apoio ao 
professor; 
 
- Caixa literária para o 
momento do parque; 
 
- Historias infantis com a 
mídia DVD ocasionalmente; 
 
- Acompanhamento a 
atividades extraclasse ao 
professor e seu aluno. 
Exemplo: museu, circo, 
cinema, passeios, etc 
 
- Empréstimo de livros. 

- Observação das 
opiniões: “gostei” 
“não gostei” ou 
pedido: conta oura 
vez tia! 

- Comentário das 
professoras. 

- Análise no diário de 
bordo. 

- Dinâmica de 
avaliação com as 
crianças durante a 
execução do 
trabalho. 

- Apreciação da 
Coordenação e 
Direção durante o 
desenvolvimento das 
atividades.  

Durante o ano letivo 
de 2019. 

- Professoras: Veralucia e 
Ana Maria. 
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mundo. Integra o individuo 
a sociedade, com uma 
cultura pacificadora. Assim, 
a parceria da escola com a 
família do educando 
intensifica a formação do 
leitor. As historias salvam a 
assustadora e fascinante 
condição humana. 

 
- Registro e controle do 
acervo da sala de leitura. 
 
-Avaliação do trabalho 
realizado durante o ano 
  

 

PLANO DE AÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  

Projeto Objetivos Ações Avaliações das Ações  Cronograma Responsável  

Ciranda Digital 
 
As tecnologias estão cada 
vez mais presentes no 
cotidiano dos indivíduos, e 
nas escolas não poderia 
ser diferente. “A educação 
necessita estar atenta às 
suas propostas e não se 
marginalizar, tornando-se 
obsoleta e sem 
flexibilidade. Algumas 
dessas mudanças podem 
ser realizadas pelo 
professor, que [...] torna-
se um agente ativo no 
sistema educacional”. 

- Conhecer e manusear os 
periféricos (mouse, teclado, 
monitor, etc); 
 
- Estimular os alunos a 
explorarem os recursos de 
softwares educacionais, em 
especial, o LINUX -  -
Educacional, os programas 
multidisciplinares G-compris, 
o Tux Paint e jogos 
educativos. 
 
- Aprender de forma lúdica. 
 
- Permitir à criança o uso e a 
interação com os diferentes 

- Apresentação do projeto 
Ciranda Virtual aos 
docentes para a  
construção das estratégias 
pedagógicas  
compartilhadas que visem 
enriquecer os saberes das 
crianças. 
 
- Planejamento bimestral 
com os professores 
regentes para estabelecer 
os conteúdos a serem 
trabalhados no laboratório 
de informática. 
 
- Apresentação da 

- Registro escrito (diário de 
bordo) pelos professores 
responsáveis pelo projeto 
do desenvolvimento das 
crianças, bem como dos 
aspectos positivos e dos 
que necessitam ser 
redimensionados. 
  
- Reuniões bimestrais para 
refletir sobre o trabalho 
junto à direção, 
coordenadores e 
professores a fim de 
destacar os aspectos 
positivos e efetuar as 
mudanças necessárias.  

Durante todo o ano 
letivo 

- Rosangela e 
professores regentes; 
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(TAJRA, 2008, p. 21). Por 
meio de atividades 
psicomotoras e a 
utilização de recursos 
tecnológicos, pretende-se 
reforçar os conteúdos 
ministrados na classe 
comum. Desse modo, o 
projeto contribuirá para o 
desenvolvimento do 
pensamento conceitual ao 
estimular o 
questionamento, a 
exploração e a 
coordenação motora para 
que cada criança 
conquiste gradativamente 
autoconfiança e 
aprendizagem consciente.  

recursos tecnológicos e 
midiáticos. 
 
- Utilizar jogos e softwares 
educativos para trabalhar 
cores, formas, espaço, 
percepção visual, alfabeto, 
números, memória, 
psicomotricidade e 
raciocínio. 
 
- Apreciar e refletir sobre 
histórias e músicas. 
 
-Utilizar o editor de textos 
para escrever o próprio 
nome e palavras-chave de 
temas em estudo. 
 
- Utilizar o paint para criar 
desenhos. 
 
- Desenvolver a 
coordenação motora por 
meio de jogos, músicas, 
ginásticas (atividades com 
diferentes materiais -  
cordas, arcos, bastões, 
cones, cubos) e 
brincadeiras. 
 

máquina e seus periféricos 
às crianças. 
 
- Desenvolvimento de 
atividades com o uso do 
software educacional G- 
Compris. 
 
- Uso do editor de texto 
para trabalhar o prenome,  
alfabeto e reforço de 
temas trabalhados em sala 
de aula. 
 
- Utilização do paint para 
criar desenhos livres, de 
acordo com os temas em 
estudo. 
 
- Realização de jogos e 
brincadeiras diversas 
(Amarelinha, cantigas de 
roda, Coelhinho sai da 
toca, atividades com bola 
de diversos tamanhos, 
jogo dos pezinhos) para 
aliar o uso da tecnologia à 
psicomotricidade. 
 

 
- Encaminhamento à 
família de um pequeno 
questionário no final do ano 
letivo para observar qual a  
percepção da família e das 
crianças ante o projeto e 
acolher sugestões.  
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Plano de Ação da Sala de Recursos 

Projeto Objetivos Ações Avaliações das Ações  Cronograma Responsável  

 

Sala de Recursos 

- Oferecer atendimento 
individual especializado na 
sala de recursos aos 
ANEES; 
 
- Conscientizar pais e 
responsáveis sobre a 
necessidade de 
atendimentos específicos 
como fonoaudiologia, 
fisioterapia, e outros; 
 
- Auxiliar os professores 
regentes na construção da 
adequação curricular e sua 
implementação; 
 
- Confeccionar/adquirir 
material pedagógico que 
facilite o processo de 
aprendizagem tanto em 
sala de aula quanto na sala 
de recursos; 
 
- Conscientizar a 
comunidade escolar sobre 
a importância da inclusão 
escolar e social dos 
ANEES; 

- Atender os ANEES 
individualmente ou em 
grupo, quando necessário, 
duas vezes por semana 
com duração de uma hora 
por atendimento; 
 
- Montar duas salas de 
recursos- uma no CEF1 e 
outra no JI1; 
 
- Atender os alunos em 
dias específicos: CEF1, 
segunda e terça feiras, e 
os alunos do JI1 serão 
atendidos na quinta-feira; 
 
-Conversar com os pais 
sobre a importância de 
tratamentos terapêuticos 
e/ou clínicos que o aluno 
necessita; 
 
- Ajudar os professores 
regentes nas 
coordenações 
pedagógicas a elaborar as 
adequações curriculares; 
-Conscientizar os 

-Presença constante dos 
alunos; 
 
-Atendimento permanente 
nas duas salas; 
 
- Realização dos 
atendimentos necessários; 
 
-Implementação das 
adequações curriculares; 
 
-Uso adequado do 
material adquirido; 
-Acesso adequado; 

-Todo o ano. 
 

- Professora: Fabiana 
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- Favorecer a 
acessibilidade a crianças 
com dificuldade de 
locomoção; 
 

 

 

 

 

 

professores regentes 
quanto à implantação das 
adequações curriculares; 
 
-Conversar com os pais 
sobre a importância da 
adequação curricular e 
seu alcance; 
 
-Discutir com os 
professores regentes a 
necessidade de material 
pedagógico específico 
para uso de cada aluno 
em sala de aula; 
 
-Favorecer aprendizagem 
significativa tendo sempre 
em vista o plano de AEE; 
 
-Enviar periodicamente 
informativos à 
comunidade escolar sobre 
a importância da inclusão; 
 
-Revitalização do mural da 
escola sobre inclusão; 
 
- Construção de rampas e 
nivelamento do piso da 
escola para facilitar o 
acesso a todos os 
ambientes; 
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Plano de Ação do Conselho Escolar 

Projeto Objetivos Ações Avaliações das Ações  Cronograma Responsável  

 

Conselho Escolar 

- Incentivar a participação 
da comunidade escolar no 
cotidiano da escola; 
 
- Mobilizar a comunidade 
escolar nas promoções de 
eventos; 
 
- Sensibilizar a comunidade 
escolar da importância de 
sua efetiva participação da 
construção de uma escola 
que ofereça uma educação 
de qualidade. 

- Reuniões mensais; 
 
- Oficinas; 
 
- Confecções de cartazes; 
 
- Envio de bilhetes; 
 
- Palestras  

- Realizações semestrais 
da atuação do Conselho 
Escolar na escola. 

Durante 2 anos - Representantes dos 
segmentos do Conselho 
Escolar; 
 
- Direção da escola. 

 

 

 

  


