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1. APRESENTAÇÃO  

 

A construção da Proposta Pedagógica - PP assume papel fundamental em todas as 

fases do dia-a-dia de uma escola, principalmente durante a elaboração do planejamento das 

suas práticas pedagógicas. Nesse contexto, é relevante enfatizar que não se trata de uma 

proposta isolada, mas de uma construção coletiva, que envolve toda comunidade na busca 

de objetivos comuns. Nela, se estabelece a vontade de cada segmento a despeito do que se 

pretende construir e realizar. É um compromisso de todos, em que cada parte deve assumir 

e buscar os meios e os fins necessários para concretizar e tornar real os desejos e os 

objetivos estabelecidos que visem o bem da coletividade.  

 A construção desta Proposta Pedagógica não cumpre apenas uma obrigação legal a 

que a escola deve atender, mas uma conquista que revela o seu poder de organização, 

procurando cada vez mais autonomia em suas decisões.  

            A conquista dessa autonomia é importante porque a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), nº 9394/96, não só reconhece os Estabelecimentos de Ensino 

como espaço legítimo para elaboração de sua Proposta Pedagógica como, também, 

assegura a participação dos profissionais da educação no desenvolvimento dessa tarefa.         

É na Proposta Pedagógica que devem ser evidenciados o que a escola idealiza, quais 

suas metas e objetivos. Ela subsidia a Organização do Trabalho Pedagógico, materializa o 

currículo por meio das ações pedagógicas para a comunidade escolar.   

Importante enfatizar que a PP promove a articulação dos segmentos da comunidade 

escolar, é democrática, flexível, participativa, dinâmica, intencional, manifesta o pensamento 

da comunidade escolar e a função social da escola.  

Até o ano de 2018 as ações pedagógicas do Jardim de Infância 02 do Cruzeiro eram 

baseadas na primeira versão do Currículo em Movimento cujo trabalho esteve voltado às 

linguagens de aprendizagem. A partir da discussão na semana pedagógica do presente ano, 

adotamos uma nova linha de proposta para o trabalho da Educação Infantil que segue as 

diretrizes da segunda versão do Currículo em Movimento do Distrito Federal para orientar o 

planejamento do novo ano letivo de 2019, na Unidade Escolar. A nova versão do Currículo 

em Movimento (DISTRITO FEDERAL, 2018) está alinhado aos pressupostos teóricos de sua 
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primeira versão e atualizado conforme a organização proposta pela Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC. 

 

Seguiu-se um roteiro de encontros realizados para trabalhar os seguintes pontos: 

historicidade da escola, diagnóstico da realidade escolar, missão, visão e valores, princípios 

orientadores das práticas pedagógicas e administrativas, objetivos, concepções teóricas, 

organização do trabalho pedagógico da escola, projetos pedagógicos internos, plano de ação 

e avaliação. Tais encontros foram iniciados na semana pedagógica de 2019 com a análise 

da Avaliação Institucional 2018, e a discussão das alterações básicas dos projetos e ações 

pedagógicas. A contribuição da família deu-se inicialmente por meio da primeira reunião de 

pais no dia 20/02/2019 e do dia letivo temático “A Escola que temos e a escola que 

queremos”, registrado em bilhete, com as crianças através da escuta sensíveis e 

registradas em cartaz e pelos funcionários por meio de enquete. Além disso, deu-se 

continuidade nas coordenações coletivas. 

   

CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Encontros O que foi apresentado Desenvolvimento 

Semana pedagógica 
(04/02/2019 a 
08/02/2019) 
 

1. Apresentação do plano de 
ação, propos-tas de projetos. 

 
2.Avaliação Institucional 2018 

● MModulação 
● RReunião pedagógica 
● RReestruturação dos 

projetos 
● RReestruturação do plano 

de ação 
● AAvaliação institucional: 

releitura e recapitulação. 

Reunião de pais 
20/02/2019 

Apresentação do plano de 
ação, propostas de projetos. 

● AApresentação da equipe 
gestora e docente. 

● EEm diálogo com a 
comunidade escolar 
realizou-se: 

➢  Apresentação dos projetos 
pedagógicos. 

➢ OOrientações 
administrativas 

➢ FFuncionamento das 
atividades a serem 
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realizadas 

Período de 
acolhimento e 
inserção das 
crianças. 
(11/02/2019 a 
15/02/2019) 
 

Recepção das crianças e 
sondagem da comunidade 
escolar 

● DDiagnóstico inicial: 

➢ AAdaptação das crianças  

➢ AApresentação do espaço 
escolar 

➢ AAjuste da rotina escolar 

➢ AApresentação dos 
combinados de cada turma 

Coordenações 
pedagógicas 
individuais e 
coletivas 
06/03/2019 a 
03/04/2019 

Utilização de todas as 
coordenações individuais e 
coletivas (sempre que possível) 
para discussões, formações no 
processo de elaboração do PP 

● aAtualização dos projetos 
internos  

● eElaboração dos projetos 
do calendário escolar  

● cCronograma dos dias 
letivos móveis 

● fFormação continuada com 
a equipe EEAA dia 
27/02/2019 sobre o tema 
Funções executivas 

● 11º encontro pedagógico 
da Ed. Infantil – UNIEB /PP 
dia 21/03/2019 

Enquete com as 
famílias, crianças e 
professoras 
na data de 
19/03/2019 sobre o 
dia letivo temático. 

● BBilhete encaminhado 
na agenda escolar 

● QQuestionário  

● qQuestionamento sobre o 
tema: A escola que temos e 
a escola que queremos 

 

2. HISTORICIDADE DA ESCOLA  

 

O Jardim de Infância 02 do Cruzeiro foi instituído no DODF em 07 de dezembro de 

2016, n.229 - p.35 e inaugurado em 10 de fevereiro de 2017. Localizado em uma das regiões 

administrativas de Brasília – CRUZEIRO NOVO, na SHCES 805- ÁREA ESPECIAL - Lote 

01, faz parte da Rede Oficial de Ensino e está vinculado à Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal. A metragem total da escola é de 2.835 m² e a área construída é de 650,48 
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m². Sua estrutura física é a mesma desde a sua inauguração. Foi construída como creche 

para cumprir obrigação estabelecida no Termo de Ajustamento de Conduta firmado com 

ação civil pública proposta pelo Ministério Público, processo número 2003.01.1.093137-8. A 

creche, foi entregue a Secretaria de Educação do Distrito Federal em 14 de setembro de 

2016, tendo como responsável por sua construção o Supermercado Veneza (Comercial de 

Alimentos Milênio Ltda.). 

Sua estrutura física possui quatro salas de aula, sendo uma com banheiro interno e 

outra sala adaptada para atendimento de classe especial, dois banheiros com três vasos 

sanitários (cada um, ao lado de uma sala de aula), um banheiro infantil adaptado, dois 

banheiros adaptados para adulto (masculino e feminino), uma sala para brinquedoteca, um 

espaço de uso para refeitório, cozinha, uma secretaria e vice-direção, direção, um depósito 

de material, uma sala de professores, dois banheiros (feminino e masculino) para os 

servidores (merendeira, limpeza e vigias), uma copa para os professores, depósito para 

guarda e conservação de merenda escolar.  É importante ressaltar a necessidade da criação 

de alguns espaços, tais como: banheiros de professores, sala para coordenador, sala para 

atendimento de Orientação Educacional, ampliação e cobertura do parquinho, cobertura da 

área para atividades externas, calçamento da área da tabela de basquete e pintura da área 

de recreação.  Ressalta-se que, alguns desses espaços são utilizados de forma adaptada.   

De acordo com o disposto no artigo 33, da Resolução nº 1/74, do Conselho de 

Educação do Distrito Federal, foi estabelecido que crianças de 04 a 06 anos seriam 

escolarizados na Educação Infantil. No entanto, a partir da Lei Federal nº 11.114/2005, o 

Ensino Fundamental passa a ser de 9 (nove) anos, o que inclui as crianças de 6 (seis) anos 

de idade nessa modalidade de ensino.  Essa nova exigência legal, passou por processo de 

adaptação e acomodação a partir do ano de 2008. No entanto, em 2012, foram apresentadas 

propostas e uma delas referia-se a incluir na Educação Infantil crianças a partir de 3 anos 

(Maternal II).  

 Por fim, com a efetivação dessa proposta (matricular na Educação Infantil – maternal 

II) e com a sanção da lei 12.796/ 2012, que ampliou a abrangência do ensino obrigatório para 

a faixa etária de quatro anos. Com isso o Jardim de Infância 02 do Cruzeiro foi criado para 

atender a demanda de 4 e 5 anos desta região administrativa, a qual mostrou ser bastante 

grande.  
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O objetivo da Lei 12.796/12 é elevar o atendimento do zero aos três anos para 50% e 

universalizar o acesso dos quatro aos cinco anos até 2020.  A comunidade escolar, do Jardim 

de Infância 02 do Cruzeiro, de um modo geral, é bastante participativa, estando 

constantemente presente nas atividades desenvolvidas pela escola e nas reuniões 

pedagógicas de que tratam da vida escolar do educando.  Essa participação é fortalecida 

através dos eventos promovidos pela escola e que demandam efetiva participação dos pais, 

qual seja: reuniões coletivas e individuais, eventos festivos, mostras pedagógicas, palestras, 

apresentações dos trabalhos das crianças, participação em APM, composição do Conselho 

Escolar, comunicações escritas via agendas, bilhetes etc.  

Em relação ao apoio às crianças com necessidades educacionais especiais, este ano 

a escola atende duas turmas de classe especial TGD e também dispõe de Educador Social 

Voluntário que atende crianças inclusas na classe regular com laudo diagnóstico.   

Ressalta-se que a escola tem o auxílio da Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem para criança com PcD, por meio de um psicólogo e um pedagogo.   

Para melhor visualização, segue abaixo quadros sintéticos que demonstram os 

recursos humanos e físicos de que a escola dispõe atualmente: 

2.1 Recursos Humanos 

 

MODULAÇÃO CARGO/ESPECIALIDADE QUANTIDADE 

REAL 

QUANTIDADE DE 

CARÊNCIAS 

Equipe Gestora Diretor 01 - 

Vice-diretor 01 - 

Chefe de Secretaria 01 - 

 

Carreira de 

Magistério 

Sala de aula 08 - 

Sala adaptada classe 

especial 

02  

Coordenador 01 - 

Sala de Recurso - não temos espaço 

físico 

Apoio 05 - 

 Sala de brinquedoteca 01  
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Orientação 

Educacional 

Orientador - 01 

Equipe 

Especializada de 

Apoio e 

Aprendizagem 

Pedagogo 

 

01 - 

Psicólogo 01 - 

Monitor de 

Gestão 

Educacional 

Educador Voluntário Social 03 - 

Agente de 

Gestão 

Educacional 

Vigilância 04 - 

Conservação e Limpeza 03 01 

Merenda 01 01 

 

 
2.2 Recursos Físicos 

DEPENDÊNCIAS QUANTIDADE UTILIZAÇÃO 

ADEQUADA INADEQUADA 

Sala de aula 04 04  

Sala adaptada para 

Classe Especial 

01  01 

Sala de 

Professores 

01 01  

Direção (espaço 

adaptado) 

01 01  

Parque Infantil 01 01 - 

Banheiro infantil 04 sendo 

01 adaptado 

04 - 

Banheiro adulto 04 sendo 

02 adaptados 

04 - 

Depósito de 

Guarda e 

01 01 - 
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Conservação de 

Alimentos 

Brinquedoteca 01 01 - 

Cozinha 01 01 - 

Copa dos 

professores 

01 01 - 

Pátio Coberto 01 01 - 

Refeitório 01 01 - 

Almoxarifado 01 - 01 Improvisado no 

fraldário. 

 

 

3.  DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR   
 

O diagnóstico busca verificar o alinhamento estratégico de uma organização com os 

recursos existentes, descobrir quais os pontos fortes e vulneráveis, e a melhor forma de 

aproveitar as oportunidades e os recursos existentes para superar as dificuldades e 

aumentar a produtividade.  Diagnóstico é, portanto, uma radiografia da situação atual da 

escola e de seu sistema de gestão. Nesse contexto, o diagnóstico é uma das etapas mais 

importantes de todo o processo de planejamento educacional, pois é com base nos dados 

levantados nele que é possível compreender a realidade da escola para tomada de decisões. 

Nessa perspectiva, o Jardim de Infância 02 do Cruzeiro inicia seu trabalho, dentro 

desta comunidade escolar, realizando levantamento dos dados de sua clientela com a 

finalidade de conhecer sua realidade e identificar os principais problemas e desafios que são 

e serão demandados ano a ano. Especificamente neste ano de 2019, terceiro ano de seu 

funcionamento, a escola recebeu, até o momento, quatro crianças com necessidades 

especiais TGD, duas delas são atendidas em classe especial uma no matutino e outra no 

vespertino. As outras duas crianças são atendidas em sala regular com auxílio da educadora 

social voluntária, uma em cada turno. É importante ressaltar, que temos três crianças com 

encaminhamentos de avaliação diagnóstica.  A escola contempla dez (10) turmas, com 

horário de funcionamento em dois turnos – matutino (7h30min às 12h30min) e vespertino 

(13h30min às 18h30min). 
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TURNOS 1º PERÍODO 2º PERÍODO CLASSE ESPECIAL 

MATUTINO 02 02 01 

VESPERTINO 02 02 01 

 

 

 As crianças do Jardim de Infância são oriundas da Região Administrativa e do Plano Piloto.  

O total de matrículas, neste ano, no turno matutino é de 84 crianças e no turno vespertino é 

de 81 totalizando 165 crianças, com faixa etária entre 4 e 5 anos, de acordo com dados no 

quadro abaixo:  

 

CIDADE DE ORIGEM QUANTIDADE 

Asa Norte 01 

Cruzeiro Novo 133 

Cruzeiro Velho 02 

Ceilândia  01 

Cidade Ocidental   01 

Lago Oeste  01 

Sudoeste 07 

Octogonal 02 

Estrutural 09 

Guará 01 

Samambaia  01 

São Sebastião 01 

SMU 04 

Vicente Pires  01 

Total 171 

 

O corpo docente da escola, atualmente, está composto por 20 (vinte) professoras - 16 

efetivas e 04 de contrato temporário.  Segue quadro com a indicação da formação de cada 

professor bem como seu vínculo de trabalho com a SEDF:  
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NOME DO 

PROFESSOR 

FORMAÇÃO VÍNCULO COM SEEDF ATUAÇÃO 

ALINE DE 

MENEZES 

Arte Educadora Efetiva Diretora 

ANA DANIELA 

GUERRA 

REICHERT 

Psicóloga/pós-

graduação em 

educação 

Efetiva 2º Período A 

ANDREA DE 

LIMA MOURA 

Pedagoga Efetiva Apoio 

ANDREVNA 

FAIAD VAZ DE 

OLIVEIRA 

Licenciada em 

Ciências sociais/ pós-

graduada 

Efetiva Apoio 

ANTÔNIA DE 

MARIA S.L. 

MESQUITA 

Graduada / Economia 

Doméstica 

Efetiva Brinquedoteca 

FABÍOLLA DA 

SILVA LOPES 

CORREA 

Pedagoga Contrato Temporário Classe especial 

vespertino 

FLÁVIA 

COSTA 

FRANCO 

 

Licenciada em 

História / Pós 

graduada em 

educação Infantil 

Efetiva 2º Período B 

FLÁVIA 

RIBEIRO 

PIMENTEL DA 

SILVA 

Pedagoga / pós 

graduada 

Contrato temporário 1º período D 

KÉSSIA DE 

ARAÚJO 

RUFINO 

MONTEZUMA 

Pedagoga/pós 

graduada 

Efetiva 2º Período C 
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MARIA DE 

JESUS 

XAVIER 

Pedagoga Contrato Temporário Classe especial 

MARJORIE 

MARTINS 

MOREIRA 

Pedagoga Efetiva 1º Período C 

MARIA DE 

FÁTIMA 

HOLANDA 

SOUSA 

Pedagoga Efetiva 2º Período D 

PATRÍCIA 

SUELENE 

ARAÚJO 

B.OLIVEIRA 

Pedagoga Contrato Temporário 1º Período B 

REJANE 

ELAINE  

LOPES VIEIRA 

Pedagoga / pós 

Graduada 

Efetiva Vice-diretora 

RYANE 

PARCELL DA 

SILVEIRAESILV

A 

Pedagoga / pós 

graduada 

Efetiva Coordenadora 

SELMA 

SAMPAIO DE 

CASTRO 

Licenciada em história 

/ pós graduada 

Efetiva Apoio 

SÔNIA 

BARBARA 

BARBACENA 

Pedagoga/ pós 

graduada 

Efetiva Apoio 

TERSILA 

FLORES 

Pedagoga/ pós 

graduada 

Efetiva 1º período A 
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VALDEVÂNIA 

ALVES DA 

SILVA 

Pedagoga/ pós 

graduada 

Efetiva Apoio 

           

             A forma de prestação do serviço de conservação e limpeza e de cozinha é na 

modalidade terceirizada.   

Quanto a esse tema, importante destacar que, o número de servidores designados 

para prestar o serviço terceirizado de conservação e limpeza é insuficiente para a realidade 

desse Jardim de Infância. Isso porque a extensão física da escola exige maior número de 

servidores por metro quadrado (no mínimo 2). Destaca-se também, por se tratar de espaço 

de Educação Infantil, a demanda por cuidado e manutenção deve ser constante.  

Quanto ao serviço de vigilância, está sendo exercido por quatro vigias, terceirizados, 

que trabalham na modalidade de escala. 

Segue quadro com relação dos terceirizados e sua função dentro desta UE:  

            

SERVIDOR VÍNCULO ATUAÇÃO 

JEFFERSON DE LISBOA 

SILVA 

TERCEIRIZADO CONSERVAÇÃO E 

LIMPEZA 

NAIARA GUEDES DA 

SILVA 

TERCEIRIZADA CONSERVAÇÃO E 

LIMPEZA 

KÉSIA DE PAIVA DIAS TERCEIRIZADA CONSERVAÇÃO E 

LIMPEZA 

NEURA B. GUEDES TERCEIRIZADA MERENDEIRA 

 

ELIONAI MENDES 

CAVALCANTE 

TERCEIRIZADO VIGILÂNCIA 

 

MARCELO DE JESUS TERCEIRIZADO VIGILÂNCIA 

 

MARCELO ARAÚJO 

SERPA LEMES 

TERCEIRIZADO VIGILÂNCIA 
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FRANCISCO 

GONÇALVES 

NASCIMENTO 

TERCEIRIZADO VIGILÂNCIA 

 

 

              Quanto ao serviço voluntário prestado por Educadores sociais está sendo exercido 

por três voluntários, que trabalham na modalidade de apoio e suporte aos estudantes com 

PcD (alimentação, higiene e outro).  Segue quadro com a relação dos EVS e suas atividades 

dentro desta UE: 

EDUCADOR SOCIAL 

VOLUNTÁRIO 

VÍNCULO ATUAÇÃO 

FRANCINEIDE ARAÚJO 

DE FREITAS 

EDUCADORA SOCIAL 

VOLUNTÁRIA 

APOIO E SUPORTE AO 

ALUNO 

SUELEN CARLOS DA 

SILVA 

 

EDUCADORA SOCIAL 

VOLUNTÁRIA 

APOIO E SUPORTE AO 

ALUNO 

ALZENAIDE BARBOSA  

ROCHA 

EDUCADORA SOCIAL 

VOLUNTÁRIA 

APOIO E SUPORTE AO 

ALUNO 

 
 
3.1 Indicadores e Taxas  
 

Indicadores são sinais que revelam aspectos de determinada realidade e que podem 

qualificar algo. Os Indicadores da Qualidade na Educação foram criados para ajudar a 

comunidade escolar na avaliação e na melhoria da qualidade da escola.  Com um bom 

conjunto de indicadores tem-se, de forma simples e acessível, um quadro de sinais que 

possibilita identificar o que vai bem e o que vai mal na escola, de forma que todos tomem 

conhecimento e tenham condições de discutir e decidir as prioridades de ação para melhorá-

lo.   

É um instrumento flexível, que pode ser usado de acordo com a criatividade e a 

experiência de cada escola. Quantitativamente, não há um índice legalmente instituído de 

desempenho que seja específico para a Educação Infantil. No entanto, nada impede que 

cada escola elabore de forma criativa, junto com sua comunidade escolar, indicadores 

próprios de qualidade. Nesse contexto, o Jardim de Infância 02 do Cruzeiro, através da 
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Avaliação Institucional, iniciou seus trabalhos a fim de estabelecer os indicadores capazes 

de avaliar suas práticas relativas à: gestão escolar, ambiente educativo, prática pedagógica, 

avaliação, condições de trabalho dos profissionais da escola, espaço físico escolar, 

desenvolvimento de projetos da escola, e, por fim, participação e envolvimento da família na 

escola. Neste ano de 2019, foi realizada a escuta sensível com as crianças em sala de aula 

e com as famílias uma enquete, sobre o dia letivo temático “A ESCOLA QUE TEMOS E A 

ESCOLA QUE QUEREMOS”. O registro se deu através de desenhos e textos coletivos e 

preenchimento de enquete pelos pais. Com as professoras, foi realizada uma pesquisa e 

registrada através de questionário. Segue modelo enviado para as famílias: 

 

JARDIM DE INFÂNCIA 02 DO CRUZEIRO 

         Com o intuito de promover uma 
educação de qualidade e atender as 
necessidades de nossa comunidade, 
segue uma pequena enquete para ser 
respondida pela família e devolvida à 
escola a fim de contribuir com a produção 
da Proposta Pedagógica do ano letivo de 
2019. Contamos com a participação de 
todos escrevendo sugestões, críticas, 
avaliações, satisfação e parcerias sobre o 
tema citado: 

   Constituição Federal,Capítulo III    
Da Educação, da Cultura e do Desporto, No Art. 205: A 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 

o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Agradecemos a colaboração, 
Equipe do Jardim  

 “A ESCOLA QUE TEMOS E A ESCOLA 
QUE QUEREMOS.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Ensino e Aprendizagem  

 A trajetória da educação infantil no Brasil nos remete a um cenário de grandes 

conquistas. A constituição federal de 1988 em seu artigo 208, inciso IV dispõe que é “dever 

do Estado assegurar atendimento às crianças de até 5 (cinco) anos de idade na educação 

infantil, ofertados em creches e pré-escola”. Dessa forma, do ponto de vista legal, a 

Educação Infantil, passou a ser um dever do Estado e um direito da criança. A Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) vem reafirmar o já exposto na constituição. Assim, a Educação 
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Infantil constitui a primeira etapa da Educação Básica (art. 29 da LDB) e tem por finalidade 

“o desenvolvimento integral da criança em seu aspecto físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade. E deve cumprir duas funções 

indispensáveis e indissociáveis: educar e cuidar”. Conforme preconizado no Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil, educar consiste em proporcionar momentos de 

cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas, de modo a contribuir no 

desenvolvimento das capacidades infantis e aquisição das potencialidades corporais, 

afetivas, emocionais, estéticas e éticas. Cuidar significa valorizar e ajudar a criança no 

desenvolvimento de suas capacidades.   

Para se atingir tais objetivos é necessário que as atitudes e conhecimentos estejam 

voltados para o desenvolvimento integral da criança, levando em consideração as diferentes 

realidades socioculturais. É importante ressaltar que na educação infantil o cuidar e o educar 

contribuem para a formação de um ser humano crítico, criativo, reflexivo e solidário. Nessa 

perspectiva, para que as crianças possam exercer sua capacidade criativa é imprescindível 

oportunizar momentos de ludicidade. A brincadeira e o jogo proporcionam benefícios 

indiscutíveis no desenvolvimento, construção da autonomia e crescimento da criança.  

O trabalho realizado na escola tem como norteadores, a BASE NACIONAL COMUM 

CURRICULAR, contemplada na segunda versão do CURRÍCULO EM MOVIMENTO DO 

DISTRITO FEDERAL /EDUCAÇÃO INFANTIL da SEEDF (2018), os quais subsidiaram a 

construção da Proposta Pedagógica da escola que vem sendo elaborada com a participação 

de todos os segmentos da Unidade Escolar.  

A prática pedagógica se desenvolve com base nas Competências descritas na BNCC, 

nos Direitos da Criança, Eixos Transversais, Eixos Integradores e Campo de Experiência. 

Especificamente, o Distrito Federal, tem como a unidade didática proposta pelo projeto VII 

Plenarinha, projeto elaborado pela Diretoria de Educação Infantil – DIINF, vinculado à 

Subsecretaria de Educação Básica – SUBEB, da SEEDF e, para o ano de 2019 aborda o 

tema: “BRINCANDO E ENCANTANDO COM HISTÓRIAS”. Esse tema possibilita  ações 

integradas aos projetos e atividades do Jardim de Infância 02 do Cruzeiro ao longo do ano 

letivo vigente a  partir do qual são planejadas atividades a serem aplicadas por meio dos 

projetos específicos da escola e das rotinas diárias que ocorrem através de formações 

promovidas pela DIINF e estudos internos e coordenações coletivas. 
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O planejamento das atividades ocorre nos horários de coordenação que se dá no contra 

turno ao horário de regência do professor da Rede Pública de Ensino.   

 

Horário de regência e coordenação dos professores que atuam em regência no turno 

matutino:  

 

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

Manhã 7h30 às 

12h30 

7h30 às 

12h30 

7h30 às 

12h30 

7h30 às 

12h30 

7h30 às 

12h30 

Tarde Coordenação 

externa 

Coordenação 

individual 

13h30 às 

16h30 

Coordenação 

coletiva 

13h30 às 

16h30 

Coordenação 

individual 

13h30 às 

16h30 

Coordenação 

externa 

 

Horário de regência e coordenação dos professores que atuam em regência no turno 

vespertino: 

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

Manhã Coordenação 

externa 

Coordenação 

individual 

8h às 11h 

Coordenação 

coletiva 

8h30 às 

11h30 

Coordenação 

individual 

8h às 11h 

Coordenação 

externa 

Tarde 13h30 às 

18h30 

13h30 às 

18h30 

13h30 às 

18h30 

13h30 às 

18h30 

13h30 às 

18h30 

 

3.3 Gestão  

O gestor educador, coordenador de um grupo, é o maestro que rege uma 
orquestra.  Da coordenação sintonizada com cada diferente instrumento, ele 
rege a música de todos.  O maestro sabe e conhece o conteúdo das partituras 
de cada instrumento e o que cada um pode oferecer, a sintonia do maestro 
com cada um e com todos é o que possibilita a execução da peça pedagógica.   
Essa é a arte de reger as diferenças, socializando os saberes individuais na 
construção do conhecimento, para a construção generalizável e do processo 
democrático (FREIRE, in: Aguiar, 1999, p.115).   
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          O Jardim de Infância 02 do Cruzeiro acredita que o sucesso de uma equipe gestora 

está em sua capacidade de liderança. Liderar significa a habilidade de influenciar pessoas 

para trabalharem entusiasticamente visando atingir aos objetivos identificados como sendo 

para o bem comum.  Liderança também se relaciona à gestão de processos, 

compartilhamento de responsabilidades, controle, gestão de recursos e motivação de 

pessoas.  Para desempenhar bem esse papel, o gestor escolar deve desenvolver tais 

habilidades pessoais, das quais dependerão a obtenção de resultados satisfatórios.  

O desafio da gestão para o êxito da escola depende principalmente da sua capacidade 

de garantir o apoio e envolvimento de todos os membros da equipe. Pois o trabalho em 

equipe é essencial para o desenvolvimento da proposta pedagógica.  É essencial, no dia-a-

dia da escola, que haja interação entre equipe gestora, professores, servidores e demais 

membros da comunidade escolar.    

Em relação às atividades meio da escola – administrativas – é função da equipe 

gestora cumprir e fazer cumprir as rotinas dentro dos parâmetros legais predeterminados, 

para garantir o cumprimento dos prazos e a resolução satisfatórias das demandas que são 

fundamentais para o bom andamento da unidade escolar.   

Vale o mesmo pensamento para as atividades fim da escola, quais sejam - as 

atividades pedagógicas - as quais representam o foco principal do trabalho escolar, cujo 

objetivo é promover o sucesso da criança e sua permanência num sistema de ensino público 

e de qualidade. Assim, a gestão da escola prioriza a participação coletiva na construção do 

trabalho. Prioriza, ainda, a gestão de pessoas e do conhecimento.   

Nessa perspectiva, acredita que as pessoas são os melhores ativos da organização, 

por isso, investe no seu envolvimento e desenvolvimento e satisfação pessoal e coletiva, 

proporcionando estudos, palestras, workshop e oficinas, reuniões, etc.  

Outra preocupação da gestão é garantir um clima organizacional agradável, leve e 

sustentável, onde os conflitos e as negociações são resolvidos com respeito à diversidade 

de opiniões e às diferenças.  

O trabalho responsável e em equipe é resultado de mudança de valores.  É necessário 

entender que a valorização do potencial coletivo não significa a diminuição do potencial 

individual. Na verdade, quando há o fortalecimento do outro, toda escola se favorece disso 

porque passa a contar com um interlocutor a mais. Só que essa mudança de valor não pode 
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ser ensinada, só aprendida! Essa aprendizagem se faz na ação, na prática reflexiva, na 

vivência, e nunca no e pelo discurso.   

A equipe gestora é composta por Diretor e Vice-Diretor e Chefe de Secretaria, em 

consonância com as deliberações do Conselho Escolar, respeitadas as disposições legais.   

De acordo com o Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do DF, são atribuições 

da equipe gestora:  

• Elaborar e avaliar coletiva e continuamente o Projeto Pedagógico da unidade escolar, 

durante a sua gestão;  

● Elaborar o Plano de Ação Anual plenamente alinhado e integrado ao respectivo 

Projeto Pedagógico da unidade escolar;  

● Fortalecer o Conselho Escolar da unidade escolar, em conformidade com a legislação 

vigente;  

● Garantir o cumprimento da carga horária, de acordo com as Matrizes Curriculares, 

aprovadas para todas as etapas e modalidades da Educação Básica;   

● Fazer cumprir os dias letivos e as horas estabelecidas por turma, separadamente, 

conforme legislação vigente;  

● Garantir o acesso e a permanência do estudante na unidade escolar visando a 

qualidade social da educação, de acordo com as normas estabelecidas pela SEEDF; 

● Garantir a lisura, a transparência e a regularidade da prestação de contas dos 

recursos repassados à unidade escolar, e daqueles por ela diretamente arrecadados;  

● Distribuir a carga horária dos professores, segundo as normas estabelecidas pela 

SEEDF;  

● Garantir a qualificação das informações declaradas anualmente ao Censo Escolar 

nos termos da legislação vigente;  

● Assegurar a qualidade das informações educacionais declaradas e atualizá-las, 

continuamente, por meio do sistema informatizado, conforme Diretrizes da SEEDF; 

● Garantir a prestação de informações, quando solicitadas de maneira tempestiva, pela 

Coordenação Regional de Ensino e pelos órgãos próprios da SEEDF;  

● Zelar pelo patrimônio, pela limpeza e pela conservação do ambiente escolar, das 

instalações, dos equipamentos e dos materiais existentes na unidade escolar;  

●  Zelar pelo cumprimento do plano de ensino dos docentes;  
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● Promover e fortalecer a participação das famílias e da comunidade escolar, nos 

processos de planejamento e execução da avaliação do trabalho pedagógico, na 

perspectiva da corresponsabilidade pelo processo educativo;  

● Informar ao estudante, quando maior de idade, às famílias e/ ou responsáveis legais 

sobre a frequência e o desempenho dos estudantes e sobre a execução do Projeto 

Político Pedagógico da unidade escolar;  

● Notificar ao Conselho Tutelar do Distrito Federal e à Coordenação Regional de Ensino 

casos de maus tratos, envolvendo os estudantes da sua unidade escolar; reiteração 

de faltas injustificadas e de evasão escolar, uma vez esgotados os recursos 

escolares; elevados níveis de repetência.  

● Acompanhar sistematicamente o processo de ensino-aprendizagem na unidade 

escolar;  

● Zelar para que as tarefas pedagógicas de registro da vida escolar do estudante, sejam 

rigorosamente atualizadas, não sofrendo interrupção em casos de movimentação, 

aposentadoria, licença-prêmio ou outras ausências do professor;  

● Assegurar o cumprimento da legislação que dispõe sobre a universalização das 

Bibliotecas Escolares;  

●  Acompanhar, com vistas à proposição de intervenções necessárias, os resultados 

das avaliações educacionais realizadas na Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal, a saber: da aprendizagem e institucional. 

 

 3.4 Comunidade Escolar 

 

Habitualmente entendemos que a comunidade de uma escola compreende o grupo 

de pessoas que vive ao seu redor, ou que se relacione com ela de alguma forma, mantendo 

vínculos mais ou menos próximos. Dessa forma, costumamos nomear como atores da 

comunidade escolar: equipe gestora, professores, servidores, crianças e família. 

Quando os processos da escola e as mudanças são arquitetadas coletivamente, o 

gestor rompe com os conceitos utilizados anteriormente, se tornando uma gestão em 

constante mudança e pronta para atender as demandas institucionais. Hoje, se faz cada vez 

mais necessário incrementar uma cultura que possibilite o desenvolvimento de competências 
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voltadas para a atuação em grupo, com autonomia das pessoas em relação à tomada de 

decisões, e responsabilidade por processos e resultados de trabalho.  

A melhor forma de se desenvolver essas competências é estar em um ambiente onde 

elas sejam vivenciadas e não são simplesmente explicadas.  Abrir mão do individualismo é 

reescrever uma história de vida que a maioria construiu dentro do contexto escolar 

autoritário, tanto em relação ao convívio como em relação ao conceito de aprendizagem.   

Dessa forma, o Jardim de Infância 02 do Cruzeiro vem desenvolvendo suas práticas 

pedagógicas, com o intuito de fortalecer o protagonismo infantil, através da utilização dos 

projetos institucionais e projetos internos em que se trabalha a identidade estudantil e o 

fortalecimento de sua independência. 

 

3.5 Infraestrutura Escolar 

 

Promover a educação requer a garantia de um ambiente com condições para que a 

aprendizagem possa ocorrer. Dessa forma, é importante proporcionar um ambiente físico, 

aqui denominado infraestrutura escolar, que estimule e viabilize o aprendizado, além de 

favorecer as interações humanas.  

Uma infraestrutura adequada é fundamental para que uma escola tenha condições de 

oferecer uma educação de melhor qualidade. É de muita importância entender esses fatores 

para o desenvolvimento de políticas públicas efetivas no campo da educação.  

Conhecer melhor o impacto das condições materiais das escolas nos resultados 

educacionais serve até para incluir a infraestrutura escolar como fator importante que explica 

os baixos resultados educacionais. 

        A infraestrutura do Jardim de Infância 02 do Cruzeiro é nova, pois o prédio da escola foi 

entregue ao governo no ano de 2016.  Suas instalações estão em bom estado e na medida 

do possível são feitos ajustes e pequenos reparos. Todo o projeto arquitetônico desse jardim 

de Infância foi desenvolvido para atender às possíveis necessidades especiais dos 

estudantes, ou seja, a escola é toda adaptada. 

 

4. MISSÃO, VISÃO E VALORES 
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Missão é o propósito, é o motivo da existência de uma Organização. Trata-se de um 

propósito genérico, mas duradouro, que pretende vigorar por bastante tempo, ainda que 

possa ser mudado com o passar dos anos.    

Definir a missão e outros elementos da Identidade da escola é importante 

especialmente porque ela possui diversos segmentos e partes interessadas que precisam 

conhecer, para saberem o que dela podem esperar.   

A Missão deve ser curta, inspiradora e dar uma clara noção dos procedimentos e 

comportamentos esperados. Já a Visão corresponde à imagem projetada no futuro, ou seja: 

uma proposta do que a empresa deseja ser a médio e longo prazo e, ainda, de como ela 

espera ser vista por todos. Em suma, a visão pode ser percebida como a direção desejada, 

o caminho que se pretende percorrer, a situação em que a Instituição deseja chegar em 

período definido de tempo.  

 A Visão do Jardim de Infância 02 do Cruzeiro é ajudar na formação de cidadãos de 

espírito descobridor e criativo, reforçando suas individualidades e desenvolvendo seu 

protagonismo para se tornarem capacitados a atuar e conviver na comunidade.  E desse 

modo, ser referência em Educação Infantil Pública no Distrito Federal 

Por fim, os valores incidem nas convicções que fundamentam as escolhas por um 

modo de conduta tanto de um indivíduo quanto em uma organização. Assim sendo, os 

valores podem ser definidos como princípios que guiam a vida da organização, tendo um 

papel tanto de atender seus objetivos quanto de atender às necessidades de todos a sua 

volta.  Segue abaixo a missão, a visão e os valores sobre os quais o Jardim de Infância 02 

do Cruzeiro tem baseado suas práticas pedagógicas e administrativas.    

 

MISSÃO 
 

Oferecer Educação Infantil 
pública de qualidade 
estruturada no cuidar, educar, 
interagir, e brincar para 
desenvolver as 
potencialidades da criança, 
respeitando suas 
individualidades. 

VISÃO 
 

Ser referência em educação infantil 
pública no Distrito Federal. 
 

VALORES 
 

Integridade; 
Comprometimento; 
Valorização Humana; Superação 
de Resultados; Melhoria 
contínua; Sustentabilidade 
Respeito; Ética, Cordialidade, 
Solidariedade e Transparência; 
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4.1 Função Social da Escola   

  

A sociedade tem avançado em vários aspectos e, mais do que nunca é imprescindível 

que a escola acompanhe essas evoluções, que ela esteja conectada a essas 

transformações, favorecendo o acesso ao conhecimento.   

Para isso é importante refletir sobre o tipo de trabalho que tem sido desenvolvido em 

nossas escolas e qual o efeito e resultados que tem se alcançado.  Nessa esteira, vale 

perguntar: Qual é na verdade a função social da escola? A escola está realmente cumprindo 

ou procurando cumprir sua função, como agente de intervenção na sociedade?  A resposta 

a essas perguntas passa, necessariamente pelos objetivos que a escola deseja alcançar, 

que devem ser claros e bem definidos, para que ela cumpra sua função com sucesso.   

Informar e formar precisa estar entre os objetivos explícitos da escola; desenvolver as 

potencialidades físicas, cognitivas e afetivas das crianças, e isso por meio da aprendizagem 

dos conteúdos (conhecimentos, habilidades, procedimentos, atitudes e valores), fará com 

que se tornem cidadãos participantes na sociedade em que vivem.  Sem dúvida, um dos 

grandes desafios da escola hoje, é fazer do ambiente escolar um meio que favoreça o 

aprendizado e o desenvolvimento integral do cidadão.   

Nessa perspectiva, a escola deve oferecer situações que motivem a criança e 

desperte nela o desejo em aprender. Precisa ver sentido e razão para estar e significar os 

conteúdos aprendidos, como um meio de viver em sociedade. A criança é parte da escola, é 

sujeito que aprende, é o protagonista que constrói seu saber, que direciona seu projeto de 

vida. Assim a escola lida com pessoas, valores, tradições, crenças, opções e precisa estar 

preparada para enfrentar tudo isso.   

Partindo do pressuposto de que a escola visa explicitamente à socialização do sujeito 

é necessário que se adote uma prática docente lúdica, uma vez que ela precisa estar em 

sintonia com o mundo, sobretudo na Educação Infantil.   

Nessa perspectiva, o Jardim de Infância 02 do Cruzeiro exerce a sua função social 

garantindo à comunidade escolar as condições necessárias para uma aprendizagem 

significativa, buscando atender a criança em suas demandas individuais para favorecer seu 

desenvolvimento integral a fim de proporcionar meios de exercer seu exercício pleno de 

cidadania.   
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5.  PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

ADMINISTRATIVAS  

 

Os princípios organizacionais devem ser compreendidos como a representação do 

modo de pensar da instituição e diretrizes de atuação que norteiam os comportamentos, 

procedimentos e tomadas de decisões.   

A partir dos princípios as escolhas são realizadas, o modelo de gestão desenhado e 

os processos definidos, ou seja, estes princípios formam um conjunto de aspectos relevantes 

que em um plano maior pode e deve orientar a organização.  

É importante ressaltar que estes princípios não são impostos ou projetados fora da 

organização. Ao contrário, são criados e recriados pelos seres humanos de dentro da 

organização à medida que as conversas e interações ocorrem e se descobrem o que 

conversa o bem-estar em cada situação, sempre mantendo a coerência indivíduo e meio.  

Os princípios servem como processo organizador de uma complexidade de interações 

humanas, servem também para promover uma integração de todas as partes com o núcleo 

central e o contexto no qual está inserida. Eles contêm nossos acordos e explicitam nossos 

critérios de validação, ou seja, a partir de onde refletimos e observamos a realidade. Todos 

se guiam pelos princípios, mas a forma de aplicar será descoberta por cada indivíduo e 

organização, compreendida nesse texto como Unidade Escolar.   

 Com isto, podemos afirmar que os princípios irão orientar o desenho e/ou escolha do modelo 

de gestão da escola de acordo com sua coerência.  Sabe-se que os princípios da 

aprendizagem significativa se manifestam a partir de potencialidade de aprender do ser 

humano.  

De acordo com a ação pedagógica, são estabelecidas relações cotidianas, 

pressupostos básicos e medidas didáticas que facilitem os princípios para a aprendizagem 

coletiva e que favoreçam a relação da criança com seus pares, consigo mesma e com o 

mundo.   

O trabalho educativo na educação infantil, segundo as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil - DCNEI (2010) assenta-se sobre os princípios éticos, 

políticos e estéticos:   

● Princípios Éticos: referem-se à valorização da autonomia, da responsabilidade, da 

solidariedade e do respeito - ao bem comum, ao meio ambiente e às diferenças 
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culturais. O trabalho visa assegurar às crianças manifestar de seus interesses, 

desejos e curiosidades, a valorização de suas produções, o apoio à conquista da 

autonomia na escolha de brincadeiras e atividades;    

● Princípios Políticos: referem-se à garantia dos direitos de cidadania, o exercício da 

criticidade e do respeito à democracia. O trabalho pedagógico visa incentivar a 

formação participativa e crítica, permitindo que a criança expresse sentimentos, ideias 

e questionamentos. A escola deve proporcionar experiências e oportunidades par o 

alcance de aquisições afetivas e cognitivas das crianças, ampliando as possibilidades 

de cuidar e ser cuidado, de se comunicar e criar.   

● Princípios Estéticos: referem-se à valorização da sensibilidade, da criatividade, da 

ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas e culturais, oportunizando o 

desenvolvimento da imaginação, de habilidades criativas, da curiosidade e da 

capacidade de expressão nas múltiplas linguagens a partir de estímulos sensoriais, 

pela leitura e releitura, criação e recriação, apropriando-se de muitos saberes.  

   

5.1 Gestão Administrativa e Pedagógica   

 

A Lei nº 4.751 de 07/02/2012, que trata do Sistema de Ensino e da Gestão 

Democrática da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, garante a centralidade da escola 

no sistema e seu caráter público, conforme os princípios da Gestão Democrática. Assim, a 

gestão administrativa e pedagógica do Jardim 02 do Cruzeiro será exercida pela equipe 

gestora da escola e pelos seus órgãos de apoio, tais como: Conselho Escolar e Associação 

de Pais e Mestres. 

 

5.1.1 Conselho Escolar 
 

 O Conselho Escolar, segundo Regimento Escolar da Rede Pública do DF, 2015  é um 

órgão de natureza consultiva, fiscalizadora, mobilizadora, deliberativa e representativa da 

comunidade escolar, regulamentado pela mesma Lei que estabelece o Sistema de Ensino 

do DF e a Gestão Democrática (Lei nº 4.751 de 07/02/2012). Ressalta-se que, nos termos 

dessa lei os membros do Conselho Escolar serão eleitos por todos os membros da 

comunidade escolar habilitados, em voto direto, secreto e facultativo, em pleito único, 
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juntamente com os membros da Equipe Gestora. Compete ao Conselho Escolar, além de 

outras atribuições definidas pelo Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF: 

● Elaborar o seu Regimento Interno; 

● Analisar, modificar e aprovar o Plano Administrativo Anual elaborado pela equipe 

gestora da unidade escolar sobre a programação e a aplicação dos recursos 

necessários à sua manutenção e à sua conservação;  

● Garantir mecanismos de participação efetiva e democrática da comunidade 

escolar na elaboração da Proposta Pedagógica  da unidade escolar;  

● Divulgar, periódica e sistematicamente, informações referentes ao uso dos 

recursos financeiros, à qualidade dos serviços prestados e aos resultados 

obtidos; 

● Atuar como instância recursal das decisões do Conselho de Classe, nos recursos 

interpostos por estudantes, famílias e/ou representantes legalmente constituídos 

e por profissionais da educação; 

● Estabelecer normas de funcionamento da Assembleia Geral e convocá-la nos 

termos deste Regimento;   

● Participar da elaboração de proposta de Calendário Escolar, a ser encaminhada 

ao nível central da SEEDF, observada a legislação vigente; 

● Fiscalizar a gestão da unidade escolar; 

● Participar, periodicamente, da avaliação da unidade escolar nos aspectos técnico, 

administrativo e pedagógico, considerando, inclusive os indicadores escolares de 

rendimento;  

● Analisar e avaliar projetos elaborados ou em execução por quaisquer dos 

segmentos que compõem a comunidade escolar;   

● Intermediar conflitos de natureza administrativa ou pedagógica, esgotadas as 

possibilidades de solução pela equipe gestora e pelo Serviço de Orientação 

Educacional; 

● Propor ações na perspectiva educacional inclusiva, no âmbito de todas as etapas 

e modalidades da Educação Básica;   

● Debater indicadores escolares de rendimento, evasão e repetência e propor 

estratégias que assegurem aprendizagem significativa para todos os estudantes. 
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●  A Unidade Executora realiza a gestão financeira e administrativa dos recursos 

oriundos do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira – PDAF 

(recursos do Governo Local), do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 

(recursos do Governo Federal) e das contribuições e doações oriundas de outras 

fontes. 

 

               A Diretora da unidade escolar integrará o Conselho Escolar como membro nato. 

Nas ausências e impedimentos no Conselho Escolar, a Diretora será substituída, com as 

mesmas prerrogativas, pela Vice-Diretora ou, não sendo possível, por outro membro 

indicado pela equipe gestora, a Unidade Executora é uma pessoa jurídica de direito privado, 

sem fins lucrativos, criada com o objetivo específico de apoiar a unidade escolar em sua 

gestão pedagógica, administrativa e financeira, por meio de sua Associação de Pais e 

Mestres (APM).   

 

5.1.2 Associação de Pais e Mestres – APM 
 
             A Associação de Pais e Mestres é regulamentada pela lei civil e possui 

características próprias do direito privado. É composta por representantes do segmento dos 

pais, professores e funcionários.   

São finalidades das unidades executoras, dentre outras:  

● Interagir com a unidade escolar na busca de maior eficiência e eficácia dos 

processos pedagógico, administrativo e financeiro;  

● Promover a participação de pais, professores e estudantes nas atividades da 

unidade escolar, garantindo a acessibilidade, quando necessário;  

● Gerir recursos financeiros oriundos do poder público ou da comunidade escolar, 

de forma a garantir a transparência e o controle social, conforme o caso;  

● Promover a integração entre a comunidade, o poder público, a unidade escolar e 

a família, buscando o desempenho mais eficiente dos processos pedagógico, 

administrativo e financeiro;   

● Estabelecer parcerias com órgãos não governamentais e entidades civis, visando 

enriquecer a ação educativa da unidade escolar;   
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● Promover ações de natureza educativa, cultural, comunitária, artística, 

assistencial, recreativa, desportiva, científica.  

 

5.1.3 Equipe Gestora 

 

             A equipe da Direção é composta pelo Diretor, Vice-diretor e Chefe de Secretaria, 

que são os responsáveis pelo cotidiano da escola, tanto em seus aspectos pedagógicos, 

quanto administrativos e financeiros. 

              A equipe de Direção ou Equipe Gestora, deve propiciar as condições necessárias 

para o funcionamento da escola, para o desenvolvimento pessoal e profissional dos 

servidores e funcionários.  

           Outro papel fundamental na condução do trabalho pedagógico na unidade escolar é 

o da Coordenação Pedagógica, conforme o exposto a seguir. 

 

5.1.4 Coordenação Pedagógica 

 

               A coordenação pedagógica da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal é 

normatizada pela Portaria nº 27, de 18 de fevereiro de 2016, artigo 24, a qual prescreve que 

coordenação pedagógica local abrigar-se-á na Proposta Pedagógica da unidade escolar, no 

que se refere às atividades individuais e coletivas, bem como às atividades internas e 

externas. O espaço da coordenação caracteriza-se como um espaço para formação, debate, 

discussão, avaliação e planejamento das práticas pedagógicas. 

No Jardim de Infância 02 do Cruzeiro o momento de reflexão, construção, diálogo e 

trabalho coletivo acontece às terças, quartas e quintas-feiras nos horários de coordenação 

individual e coletiva. Temos como prioridade usar esse espaço e tempo para desenvolver as 

melhores práticas pedagógicas a fim de fazer com que nossas crianças tenham o melhor da 

escola como um todo. 

Essa prática tem favorecido a troca de experiências prazerosas entre o cuidar e 

educar, brincar e interagir, aprender e o planejar o que acaba por favorecer o clima de 

convivência, tornando-o propício à criação de um ambiente onde as relações interpessoais 

tornam-se maduras e saudáveis.  
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É de responsabilidade dos Gestores da escola, bem como da Coordenadora 

Pedagógica Local, o planejamento e execução da coordenação pedagógica coletiva na 

unidade escolar, sob a supervisão da Unidade Regional de Educação Básica. Nessa 

perspectiva, a coordenadora deverá exercer seu papel com muito empenho e dinamismo, 

possibilitando uma maior interação entre as professoras no planejamento e execução das 

atividades pedagógicas, bem como assumir o papel de facilitadora e promotora de uma boa 

relação entre os professores e a direção.    

Os requisitos necessários para exercer as atividades de Coordenador Local são: o 

professor deverá ser efetivo, integrante da Carreira Magistério Público do DF, ser eleito pelos 

professores da unidade escolar, ter, no mínimo, três anos de efetivo exercício em regência 

de classe, atender a Proposta Pedagógica da unidade escolar, ter habilitação compatível 

com a modalidade da Educação Básica atendida na unidade escolar.  

Conforme o Regimento Interno da Rede Pública de Ensino, as atribuições do 

coordenador são: 

● Elaborar, anualmente, Plano de Ação das atividades de Coordenação 

Pedagógica na unidade escolar;  

● Participar da elaboração, da implementação, do acompanhamento e da avaliação 

da Proposta Pedagógica  da unidade escolar; 

● Orientar e coordenar a participação docente nas fases de elaboração, de 

execução, de implementação e de avaliação da Organização Curricular;  

● Articular ações pedagógicas entre os diversos segmentos da unidade escolar e a 

Coordenação Regional de Ensino, assegurando o fluxo de informações e o 

exercício da gestão democrática;   

● Divulgar e incentivar a participação das professoras em todas as ações 

pedagógicas promovidas pela SEEDF;  

● Estimular, orientar e acompanhar o trabalho docente na implementação do 

Currículo da Educação Básica e das Orientações Pedagógicas da SEEDF, por 

meio de pesquisas, de estudos individuais e em equipe, e de oficinas pedagógicas 

locais, assegurando a coordenação pedagógica como espaço de formação 

continuada;  

● Divulgar, estimular e apoiar o uso de recursos tecnológicos no âmbito da unidade 

escolar;   
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● Colaborar com os processos de avaliação institucional, articulando os três níveis 

de avaliação, com vistas à melhoria do processo de ensino e aprendizagem e 

recuperação dos rendimentos/ desempenho escolar.    

 

6. OBJETIVOS INSTITUCIONAIS  
 
6.1 Objetivo Geral 

 

               Promover o protagonismo e desenvolvimento integral da criança, abrangendo os 

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

considerando as aprendizagens essenciais definidas na BNCC, que assegura aos 

estudantes o desenvolvimento das dez (10)  competências gerais, que consubstanciam no 

âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento constados no Currículo 

em Movimento da SEEDF. 

 

6.2 Objetivos Específicos  

 

● Assegurar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento: conviver, brincar, 

participar, explorar, expressar e conhecer-se; 

● Promover o desenvolvimento dos campos de experiência baseando-se no 

currículo em movimento; 

● Coordenar as metodologias ativas com vistas a atender aos eixos transversais e 

integradores presentes no currículo em movimento  da Educação Infantil do DF; 

 

● Garantir a aprendizagem da criança por meio de uma prática pedagógica 

comprometida com o brincar, cuidar e o interagir; 

● Promover integração entre escola e família e melhorar a comunicação; 

● Estimular a participação dos pais no desenvolvimento dos projetos pedagógicos; 

● Oportunizar condições de acesso aos profissionais de educação aos cursos 

oferecidos e de interesse da instituição; 

● Oferecer cursos, palestras, seminários e momentos de reflexões no 

estabelecimento de ensino;  
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● Promover o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 

experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação 

ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança;  

● Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e formas de 

expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical; 

● Possibilitar experiências de narrativas, de apreciação e interação com a 

linguagem oral e escrita;   

● Recriar relações quantitativas, medidas, formas, e orientações de espaços 

temporais em contextos significativos para as crianças;  

● Ampliar a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e 

coletivas; 

● Possibilitar situações de aprendizagens mediadas para a elaboração da 

autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde 

e bem-estar; 

● Possibilitar vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, 

que alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e 

reconhecimento da diversidade;   

● Incentivar a curiosidade, a exploração o encantamento, o questionamento, a 

indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, 

ao tempo e a natureza;  

● Promover o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas 

manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, 

teatro entre outras manifestações culturais e tradicionais;   

● Promover a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da 

biodiversidade e da sustentabilidade da vida na terra, assim como o não 

desperdício dos recursos naturais; 

● Promover práticas nas quais haja utilização de diversos recursos tecnológicos e 

midiáticos;  

● Aproveitar, de forma satisfatória, o tempo de coordenação como um espaço 

conquistado para elaborar e refletir sobre as atividades que serão propostas; 
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● Estimular o desenvolvimento da criança nos aspectos físicos, psicológico, social, 

afetivo, ético, cognitivo, espiritual complementando a ação da família numa 

perspectiva de educação para a cidadania;  

● Desenvolver os projetos específicos da escola com consistência e regularidade: 

cozinha mágica, biblioteca, pasta literária, roda de poesia;  

● Cumprir com regularidade a coordenação pedagógica; 

● Encaminhar e acompanhar as crianças com dificuldade de aprendizagem e 

comportamento para a Equipe de Atendimento Psicopedagógico; 

● Promover um ambiente limpo, seguro e agradável, diariamente;  

● Desenvolver em sala de aula as atividades pedagógicas propostas e planejadas 

na coordenação;  

● Estabelecer e firmar parcerias com pessoas públicas ou privadas com vistas a 

patrocinar alguns projetos da escola;  

● Tratar com isonomia e cortesia as crianças e à comunidade;   

● Buscar a excelência no atendimento ao público;  

● Promover avaliações deste plano, bem como de todo o trabalho, sempre que 

necessário.    

 

7.  CONCEPÇÕES TEÓRICAS  

  

O Jardim de Infância 02 do Cruzeiro tem como linha norteadora para o 

desenvolvimento de seu trabalho, as diretrizes emanadas da Constituição, LDB, Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI, Base Nacional Comum Curricular  

- BNCC, Currículo em Movimento do Distrito Federal, Lei de Gestão Democrática do Sistema 

de Ensino Público (Lei nº 4.751/2012) e normas legais vigentes.   

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF reconhece que a 

educação é determinada pela sociedade de forma relativa, pois a educação pode interferir 

na sociedade, contribuindo para a sua transformação.  

Nesse contexto, a concretização do Currículo em Movimento, como elemento 

estruturante das relações educativas e sociais que ocorrem na escola, acontecerá articulada 

com a Proposta Pedagógica da escola, instrumento que define caminhos na busca pela 

qualidade da educação pública do Distrito Federal. 
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A Proposta Pedagógica da instituição se revela como um documento que define a 

vontade da escola e de seus segmentos para determinado período de tempo, garantindo os 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças na Educação Infantil, assim 

concebidos: 

 

● Conviver 

● Brincar 

● Participar 

● Explorar 

● Expressar 

● Conhecer-se 

   Dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, emergem os Cinco Campos de 

Experiências  

● O eu, o outro e o nós 

● Corpo, gestos e movimentos 

● Traços, sons, cores e formas 

● Escuta, fala, pensamento e ação 

● Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

Para contemplá-los, a proposta pedagógica considera o protagonismo da criança e o 

professor mais observador, para garantir que as experiências propostas estejam de acordo 

com os aspectos considerados fundamentais no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento da criança.. 

 O Currículo em Movimento da Educação Básica, articula as dimensões humanas com 

as práticas pedagógicas em busca de uma escola justa, democrática e de qualidade. Para 

isso, privilegia eixos que não devem ser trabalhados de forma fragmentadas e 

descontextualizadas, mas transversal, articulando conhecimentos de diferentes áreas.  

A partir desse entendimento, a proposta pedagógica do Jardim de Infância 02 do 

Cruzeiro foi pensada partindo das experiências das crianças, por meio de metodologias 

ativas e dos campos de experiências de forma a integrar todos os projetos a serem 

desenvolvidos no âmbito escolar. 

7.1 Eixos Transversais  
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Os eixos transversais favorecem uma organização curricular mais integrada, focando 

temas ou conteúdos atuais e relevantes socialmente.  A transversalidade torna o aprendizado 

mais reflexivo e menos normativo e prescritivo, possibilitando o acesso da criança aos 

diferentes referenciais de leitura do mundo, com vivências diversificadas, e construção de 

saberes específicos de cada fase da Educação Básica.    

Com isso, os conteúdos passam a ser organizados em torno de uma determinada 

ideia ou eixo que indicam referenciais para o trabalho pedagógico a ser desenvolvido de 

forma interdisciplinar, integrada e contextualizada, e desse modo as crianças podem 

perceber as múltiplas relações que todos os fenômenos acomodam e exercem entre si.   

O Currículo em Movimento da Educação Básica elege como eixos transversais:  

●  Educação para a Diversidade,  

●  Educação para a Sustentabilidade, 

●  Educação para e em Direitos Humanos  e educação para a Cidadania.   

 Assim, a proposta pedagógica do Jardim de Infância 02 do Cruzeiro privilegia, os eixos 

transversais propostos pelo Currículo em Movimento do Distrito Federal.  

 

7.1.1 Educação para Diversidade 

   

 A diversidade pode ser entendida como a percepção evidente da variedade humana, social, 

física e ambiental presente na sociedade.   

Nessa concepção, apresenta-se como um conjunto multifacetado e complexo de 

significações que está relacionada à diferença de padrões, saberes e culturas hierarquizadas 

e à desigualdade econômica.   

O eixo Educação para a Diversidade visa o resgate dos direitos humanos, a defesa 

do pluralismo, a promoção de igualdade de oportunidades, a valorização das minorias, a 

preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural.   

Sendo assim, a escola deve buscar a reflexão sobre a exclusão do seu ambiente de 

atitudes e pensamentos contra essa diversidade. Pelo contrário, deve valorizar a diversidade 

existente na comunidade em que está inserida, dando ênfase aos diferentes grupos que 

constituem sua história social, política, cultural e econômica.      

 

7.1.2 Educação para Sustentabilidade 
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A história humana é marcada pela relação entre os seres humanos e o meio ambiente. 

Com a preocupação sobre a escassez dos recursos naturais, surgiu o conceito de 

desenvolvimento sustentável, que conduz ao raciocínio de desenvolvimento da sociedade, 

do meio ambiente e da economia de uma forma equilibrada.   

O eixo transversal Educação para a Sustentabilidade sugere um fazer pedagógico que 

busque a construção de cidadãos comprometidos com o ato de cuidar da vida, em todas as 

fases e tipos, pensando no hoje e nas próximas gerações.   

O eixo perpassa o entendimento crítico, individual e coletivo de viver em rede e de 

pensar, refletir e agir acerca da produção e consumo consciente, qualidade de vida, 

alimentação saudável, economia solidária, cidadania planetária, ética global, valorização da 

diversidade entre outros.      

 

7.1.3 Educação Para e Em Direitos Humanos e Educação Para a Cidadania 

 

O termo cidadania e direitos humanos são termos utilizados, muitas vezes, para 

expressar uma mesma realidade.   

A cidadania é uma ideia fundamentada em uma ordem jurídico-política, ou seja, o 

cidadão é membro de um determinado estado e seus direitos ficam vinculados a decisões 

políticas.   

Nesse contexto, destaca-se o desdobramento da cidadania em três tipos de direito: 

os civis (ligados à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade diante das leis), os políticos 

(referentes à participação do cidadão no governo e nas ações da sociedade civil, como o 

direito de votar e ser votado) e os sociais (ligados à riqueza coletiva, como o direito à 

educação, ao trabalho, à saúde e outros benefícios).  

Os direitos humanos são tidos como o resultado da luta pelo reconhecimento, 

realização e universalização da dignidade humana.  Os direitos humanos, são considerados 

universais e naturais, mas também, são históricos, pois sofrem alterações, mudanças com o 

desenvolvimento da sociedade. 

 A educação em direitos humanos está definida como um processo sistemático e 

multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos, promovendo a afirmação de 

valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos humanos na 

sociedade, o respeito e a valorização da diversidade, para os conceitos de sustentabilidade 
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e de formação da cidadania ativa, desenvolvendo a sensibilidade ética nas relações 

interpessoais e com todas as formas de vida.    

 

7.2 Avaliação para as Aprendizagens   

 

Para Hoffmann (2005), a avaliação deve encaminhar-se a um processo dialógico e 

cooperativo, através do qual, a partir da mediação, educandos e educadores aprendem no 

próprio ato da avaliação. É um elemento indissociável do processo educativo, que possibilita 

ao professor definir critérios para planejar as atividades e criar novas situações que gerem 

avanços na aprendizagem. Tem como função acompanhar, orientar, regular e redirecionar 

todo o trabalho.    

Estudos contemporâneos remetem à ideia de que a avaliação é um processo interativo 

de ação e reflexão, entre educadores e educando, portanto, deve ser entendida como uma 

ferramenta a serviço da aprendizagem, cujo objetivo é a melhoria das práticas educativas e 

sua constante qualificação, possibilitando identificar problemas, encontrar soluções e corrigi-

las.   

O processo avaliativo deve fazer um caminho de mão dupla: ao mesmo tempo que 

observa, registra e identifica, também aponta orientações para uma retomada de caminho, 

de planejamento, de objetivos e/ou conteúdo. Enfim, ele contribui para reflexões 

significativas sobre as condições de aprendizagem e sobre todo o processo didático 

pedagógico. 

Avaliar requer reflexão de quem avalia e de quem é avaliado, mas, com certeza, o 

peso recai muito mais em quem avalia, principalmente em se tratando de crianças pequenas. 

Para isso, a professora tem de se despir de preconceitos e aprofundar os seus olhos sobre 

o conhecimento significativo do desenvolvimento dessas crianças, sob pena de prejudicar, 

para sempre, sua vida escolar, com avaliações severas, descontextualizadas, pejorativas ou 

pouco precisas.    

A LDB, em seu Art. 31, no tocante à Educação Infantil, estabelece que 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.   

Por meio de observações significativas e do registro diário, a professora documenta, 

contextualiza os processos de aprendizagem das crianças, a qualidade das interações 
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estabelecidas com seus pares, os funcionários, os professores e as demais pessoas 

presentes no âmbito escolar, obtendo informações importantes sobre as experiências 

vivenciadas pelas crianças, fornecendo a educadora uma visão integral e, ao mesmo tempo, 

apontam particularidades das crianças envolvidas no processo educativo.  

É importante que a cada dia seja feito pelo menos um registro, pois isso possibilita a 

professora um retrato dos passos percorridos na construção das aprendizagens pela criança. 

Essa forma de registrar diariamente a caminhada da criança tem o objetivo de mostrar a 

importância de cada aula, de cada passo como uma situação de aprendizagem.   

O Jardim de Infância 02 do Cruzeiro preocupa-se em organizar  o registro do 

desenvolvimento pedagógico de suas crianças por meio da escuta sensível, observação 

diária, processo de experimentação da criança e relatórios descritivos, de maneira qualitativa 

e não mensurável. 

Não há sentido de coletar trabalhos somente para mostrar aos pais como instrumento 

burocrático. Ele precisa constituir-se em um conjunto de dados que expressem avanços, 

mudanças conceituais, novos jeitos de pensar e de fazer, alusivos à progressão do 

estudante.   

A proposta avaliativa na dimensão da Educação Especial propõe que a avaliação de 

estudantes com deficiência, conta com o apoio de equipe especializada de apoio e 

aprendizagem (EEAA), sala de recursos, e que aconteça durante o processo, de forma 

contínua e com intuito qualitativo. Deve contar com subsídios de uma variedade de 

metodologias, situações e instrumentais. Dessa avaliação deverá participar o maior número 

de pessoas que interagem com a criança, no interior da escola e fora dela.  

          O processo avaliativo perpassa o contexto da sala de aula, organização e metodologia 

utilizada pela professora, proposta pedagógica e atuação do serviço de apoio englobando 

também a participação efetiva da família.  

Por fim, é necessário que aconteça uma leitura positiva da professora em relação às 

possibilidades apresentadas pela criança.  

Seus avanços vão sendo registrados, em forma de relatório, a fim de formar material 

suficiente que comprove a progressão da criança para cada objetivo proposto.  

Vale destacar que são muitas as alternativas possíveis para acompanhar a 

progressão da criança relacionando-a em diferentes aspectos de sua realidade física, afetiva 

e social, resgatando as raízes culturais de seu meio e de outros.   
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Por fim, como salientado pelo Currículo em Movimento, orientado pela BNCC,  os 

direitos e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento não podem ser considerados 

como condição para o acesso ao Ensino Fundamental. 

      

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO  

 

A Lei de Diretrizes e Base da Educação considera a Educação Infantil como a primeira 

etapa da Educação Básica, abrangendo desde o nascimento até a idade em que a criança 

ingressa no Ensino Fundamental. A Base Nacional Comum Curricular, reconhece a 

Educação Infantil como uma etapa essencial e avança na ideia de que a criança deve estar 

no centro do processo de aprendizagem. O documento orienta os educadores a olharem 

para as formas particulares que bebês e crianças se apropriam do conhecimento e de novas 

experiências. 

Para o desenvolvimento dessa estrutura, o Currículo em Movimento ressalta que a 

Educação Infantil encontra-se no 1º Ciclo da Educação Básica, compreendendo: 

➢ Bebês: 0 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. 

No entanto, a enturmação das crianças baseia-se na enturmação, propondo uma 

organização curricular a partir de faixas etárias, sendo:  

➢ Creche:  

● 0 a 2 anos (Berçário I, Berçário II e Maternal I);       

● 3 anos (Maternal II).  

➢ Pré-escola: 

● 4 a 5 anos (1º e 2º Períodos).  É importante ressaltar que a educação obrigatória 

e gratuita deve atender crianças a partir de 4 anos, resultando na obrigatoriedade 

das famílias matricularem as crianças na Pré-escola, segundo a Lei Federal nº 

12.796/2013 que altera a LDB 9.394/1996.  Uma criança terá mais oportunidade 

de se desenvolver integralmente em instituições educacionais que assumam suas 

responsabilidades na construção de uma sociedade livre, justa, solidária, 

igualitária e que preserve o meio ambiente, que respeite a diversidade humana e 
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que se edifique sob as ideias universais da igualdade, cidadania, democracia e 

justiça.   

Diante desse contexto, para mediar as aprendizagens promotoras do 

desenvolvimento infantil, é preciso intencionar uma ação educativa, devidamente planejada, 

efetiva e avaliada.     

    

8.1 Espaços e Ambiente 

 

Os ambientes físicos da instituição de Educação Infantil devem refletir uma concepção 

de educação e cuidado. Deve, sobretudo, respeitar as necessidades de desenvolvimento da 

criança, em todos seus aspectos: físico, afetivo, cognitivo, criativo.   

Para isso, os espaços internos precisam estar constantemente limpos, bem 

iluminados e arejados, com visão ampla do exterior, além de oferecer segurança e ser 

aconchegantes. Deve ainda ter seus espaços externos bem cuidados, possuir áreas para 

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

atividades livres.   

O mobiliário deve ser planejado para o tamanho das crianças. Para isso, é ação do 

adulto refletir sobre a altura da visão das crianças, sobre sua capacidade de alcançar e usar 

os diversos materiais, arrumando os espaços de forma a incentivar a autonomia infantil.   

O Jardim de Infância 02 oferece um ambiente que respeita essas peculiaridades as 

quais revela a importância conferida às múltiplas necessidades das crianças e dos adultos 

que com elas trabalham.   

  

8.2 Materiais e Atividades 

 

 A instituição de educação infantil deve estar organizada de forma a favorecer e valorizar a 

autonomia das crianças. Para isso, os ambientes e os materiais devem estar dispostos de 

forma que possam fazer escolhas desenvolvendo atividades individualmente, em pequenos 

grupos ou em um grupo maior.   

No Jardim de Infância 02 do Cruzeiro,as professoras devem atuar de maneira a 

incentivar a busca pela autonomia, sem deixar de estar atentas para interagir e apoiar as 

crianças nesse processo.  Deverão planejar atividades variadas disponibilizando os espaços 
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e os materiais necessários, de forma a sugerir diferentes possibilidades de expressão, de 

brincadeiras, de aprendizagens, de explorações, de conhecimentos, de interações. 

Dessa forma, a observação e a escuta são importantes para sugerir novas atividades 

a serem propostas, assim como ajustes no planejamento e troca de experiências na equipe.    

 

8.3 Período de Acolhimento e Inserção   

 

               Um ambiente acolhedor significa abrir-se ao aconchego, ao bem-estar, ao conforto 

físico e emocional, ao amparo e envolve toda a equipe do Jardim de Infância 02 do Cruzeiro, 

a qual tem um olhar cuidadoso e atento, a fim de perceber os caminhos que levam a 

aproximação mediante interações e a criação de vínculos afetivos.  

É comum algumas crianças se sentirem inseguras por se distanciarem dos pais por 

um longo período de tempo e por estarem passando por diferentes movimentos de transição: 

de casa para a escola; do atendimento educativo de 0 a 3 anos para o atendimento de 4 e 5 

anos; do atendimento educativo integral para o tempo parcial; entre outras possibilidades. 

Por isso é necessário um período de acolhimento e inserção, sendo fundamental que haja 

uma parceria entre a família e a escola, de modo que esse processo ocorra da melhor 

maneira possível.   

A postura dos pais é muito importante nesse momento e pode ajudar ou dificultar o 

processo, dependendo das atitudes tomadas.  

O ato de educar não se separa do ato de cuidar. Sendo assim, amplia-se o papel e a 

responsabilidade da instituição educacional, neste momento. Por isso, a forma como cada 

escola efetiva o período de adaptação revela a concepção de educação e de criança que 

orientam suas práticas.  

O planejamento das atividades para esse período é fundamental para não cair na falta 

de atividades planejadas que favorecem o dinamismo e as interações. Pensar como se dará 

a chegada das crianças (novas ou não) nos primeiros dias do calendário escolar, pensar nos 

tempos, materiais e ambientes, nos profissionais e suas atribuições, nas famílias e suas 

inseguranças são aspectos importantes para assegurar a qualidade desse período. Também 

é bom que as atividades não se distanciem do dia-a-dia, evitando criar expectativas que não 

se cumprirão.  Durante esse período foram planejadas atividades lúdicas e diversificadas 
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envolvendo apresentação das professoras na acolhida, passeio pela escola, uso de diversos 

materiais pedagógicos, contação de histórias e dia do brinquedo trazido pelas crianças.  

 

8.4 Acolhida 

 

O momento da acolhida tem como objetivo promover uma interação entre as crianças, 

por meio de um ambiente agradável e acolhedor, estabelecendo um clima de confiança e 

troca.   

No jardim de Infância 02 do Cruzeiro, o dia letivo é iniciado com uma música infantil 

que representa o sinal de entrada. Na sequência, as crianças seguem para as salas, 

guardam as mochilas e voltam para o pátio para a acolhida em si. Neste momento, a direção, 

coordenação e as professoras promovem brincadeiras, reflexões, incentivam a oralidade, a 

expressão corporal e cantam músicas infantis com vistas a estimular a criança, desde sua 

chegada na escola, a se envolver nas atividades propostas de acordo o planejamento e 

dentro de um clima descontraído e lúdico.  

Ressalta-se que às segundas-feiras é realizado na escola, o momento da Hora Cívica 

com o hino nacional e respeito a  bandeira do Brasil, às 8 horas da manhã e no início da 

tarde (14 horas). 

         

8.5 Rotina  

 

É praticamente impossível a reflexão sobre a organização do tempo na Educação 

infantil sem incluir a rotina pedagógica. Entretanto, é importante enfatizar que a rotina é 

apenas um dos elementos que compõem o cotidiano.   

Bem elaborada, a rotina é o caminho para evitar a atividade pela atividade, os rituais 

repetitivos, a reprodução de regras, os fazeres automáticos.  Para tanto, é fundamental que 

a rotina seja dinâmica, flexível e surpreendente. É uma forma de organizar o trabalho coletivo 

infantil diário e, concomitantemente, espelha a Proposta Pedagógica da Instituição. 

Com o estabelecimento de objetivos claros e coerentes, a rotina promove 

aprendizagens significativas, desenvolve a autonomia e a identidade, propicia o movimento 

corporal, a estimulação dos sentidos, a sensação de segurança e confiança e o suprimento 

das necessidades biológicas.  
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No Jardim de Infância 02 do Cruzeiro, a rotina abrange: acolhimento, rodinha, 

calendário, hora do lanche, higiene pessoal, atividades de mesa, brincadeiras livres ou 

dirigidas, parquinho, brinquedoteca, atividades voltadas para psicomotricidade, atividades 

para voltar à calma e narração de histórias. 

 

8.5.1 Merenda  

 

É fundamental que os profissionais orientem as crianças sobre a importância da 

alimentação para o desenvolvimento. Por isso, há a necessidade de incentivar uma 

alimentação saudável e adequada a faixa etária, nesse intuito o Jardim de Infância 02, 

elaborou um projeto de Alimentação Saudável, que envolve também o autosservimento e a 

e/ou plantio e cuidado de horta escolar. 

A merenda é fornecida às crianças diariamente. O cardápio é variado e  gêneros 

alimentícios são enviados pela Secretaria de Educação. O lanche é enriquecido com 

recursos da APM e colheita das Hortaliças e legumes provindos da Horta Escolar. 

A merendeira obedece ao cardápio e prepara os alimentos com carinho dentro das 

perspectivas e hábitos de uma alimentação saudável. Ressalta-se que há adaptação do 

cardápio para as crianças que, com comprovação médica, possuem intolerância ou alergia 

a determinados tipos de alimentos.  

Quanto às crianças com deficiência, há envolvimento de profissionais específicos, 

além do professor, para atender às suas especificidades e demandas alimentares.   

A Diretoria de Educação Infantil - DIINF implementou o projeto Alimentação Saudável  

e Autosservimento nas Unidades Escolares de Educação Infantil, onde foram desenvolvidas, 

processualmente, mudanças atitudinais e de equipamentos para a alimentação das crianças. 

Dessa forma, os utensílios e maneira de servir o lanche foram substituídos por pratos de 

vidro, talheres de metal e cubas para os alimentos. As crianças se servem e criam maior 

autonomia em suas escolhas alimentares. 

 O Jardim de Infância 02 do Cruzeiro, através deste projeto que está em vigor desde 

2018, observou que as crianças se adaptaram bem ao autosservimento e ao manuseio dos 

utensílios e também observou-se a redução de lanches trazidos de casa e aumento da 

adesão às frutas no dia da fruta. Essa mudança aconteceu devido a ações de sensibilização 
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das crianças na acolhida, em sala de aula, pelos exemplos das professoras, bilhetes aos 

pais, diálogo entre as atividades e enfim o envolvimento de toda a comunidade escolar. 

 

8.6 Datas Comemorativas 

 

           A exploração das datas comemorativas do calendário escolar do Jardim de Infância 

02 do Cruzeiro é programada na semana pedagógica no início do ano letivo, com toda a 

equipe da instituição. Essas datas geralmente representam a tradição cívica, religiosa e 

cultural do País estando, em sua maioria, previstas no calendário escolar anual da Secretaria 

de Educação do DF. 

        A Constituição Federal institui um estado laico, mas permite que nas escolas as crianças 

conheçam a existência de religiões e crenças diferentes das praticadas por seus familiares 

e, com isso, aprendam a respeitá-las.  

       No contexto educacional público, necessário se faz respeitar as regras advindas desse 

espaço, que não é eclesial, mas escolar público, laico e pluralista.  Desse modo, deve-se 

buscar desde os primeiros anos de vida, desenvolver atitudes que viabilizem a existência de 

um mundo melhor formando crianças capazes, competentes, ativas e que têm opiniões e 

escolhas abertas ao diálogo, ao respeito e a convivência com as diferenças e com a 

diversidade.   

          Busca-se, com as datas comemorativas promover vivências, tornando as datas e as 

festas culturais significativas e lúdicas para as crianças, que são centro do planejamento 

curricular.  

          Nesse contexto, a ênfase deve recair sobre a aprendizagem e o desenvolvimento da 

criança, levando em conta o acolhimento de suas experiências e vivências nos diversos 

espaços que frequenta, como material de compartilhamento no ambiente escolar.  Tal 

acolhimento e compartilhamento de experiências e vivências configuram as bases da 

perspectiva histórico-cultural que alicerça os pressupostos teóricos do Currículo em 

Movimento.  

Busca-se, também, a interação familiar e social, pois propicia o conhecimento de si e 

do outro, através do respeito às semelhanças e diferenças que caracterizam cada indivíduo; 

versa sobre como os valores religiosos contribuem para a formação das comunidades; e 
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trata de valores humanos tais como: respeito, convivência, responsabilidade, autoestima e 

solidariedade.  

No decorrer do ano letivo de 2019, a escola promoverá alguns eventos com toda a 

comunidade escolar: Aniversário da Escola, Aniversariantes do bimestre, Festa Junina, III 

Encontro da Família e Formatura dos 2º períodos, cantata de natal, visita de escritores de 

livros infantis, entre outros. Esses momentos são fundamentais  pois têm em si a capacidade 

de aproximar as famílias da escola e vice-versa, criando laços importantes para a construção 

de uma relação amigável, democrática e de qualidade.    

  

8.7 Educação Inclusiva  

 

A Educação Especial, no enfoque da inclusão, possibilita aos estudantes com 

deficiência desenvolver integralmente suas competências.  Incluir/integrar os estudantes, 

desde a Educação Infantil, nas classes regulares e propiciar-lhes suportes especiais é 

fundamental para que se desenvolvam plenamente, segundo seu potencial, expressando-se 

como um ser de possibilidades. 

Todas as especificidades da Educação Especial, que sempre fizeram do Distrito 

Federal um modelo nacional de trabalho exitoso, são enfocadas como instrumentos 

oferecidos para que cada estudante, em particular, procure se desenvolver e que lhe 

possibilite autonomia nas diversas situações de vida diária, assim como deve ocorrer com 

as crianças atendidas na Educação Infantil.  

A instituição educacional é o espaço onde a diversidade e a inclusão tornam-se reais, 

materializam-se a partir das relações que acontecem e são partilhadas entre todos os 

segmentos que compõem a comunidade escolar.  

A LDB consolidou a Educação Especial como sendo uma modalidade da Educação 

Básica. Nesse contexto, propõe a adequação curricular como uma resposta às demandas 

apresentadas em virtude das dificuldades e da homogeneização da ação pedagógica e da 

rigidez que pode caracterizar o currículo.   

É importante destacar que o atendimento especializado não pode ser restrito às salas 

de recursos; ele é abrangente em termos de estratégias pedagógicas, ações políticas e 

diversidade de recursos acessíveis, didáticos e pedagógicos que, juntos, possibilitam 

efetivação da proposta curricular para esse grupo de estudantes.   
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Como este é o 3º ano de funcionamento do Jardim de Infância 02 do Cruzeiro já 

possuímos duas turmas inclusivas, que atendem crianças TGD e têm o apoio de Educadora 

Social Voluntária. E duas classes especiais que também atendem crianças TGD. 

O trabalho pedagógico privilegia a adaptação do Currículo como o objetivo de adequar 

as atividades pedagógicas de modo que atenda as especificidades e individualidades da 

criança, respeitando seu ritmo e tempo de aprendizagem. Vale enfatizar que, segundo a 

Resolução CNE/CEB nº 2/2001, em seu artigo 8º, incisos VIII e IX, as escolas da rede regular 

de ensino devem prever e prover na organização de suas classes comuns, temporalidade 

flexível do ano letivo, para atender às necessidades educacionais especiais de estudantes 

com deficiência mental ou com graves deficiências múltiplas. Assim, o Jardim de Infância 02 

do Cruzeiro prevê, por meio de sua Proposta Pedagógica, a possibilidade de a criança 

especial ser resguardada em seu direito às adequações necessárias ao seu pleno 

desenvolvimento. 

 

8.7.1 Classes Especiais  

 

Segundo as Diretrizes Nacionais da Educação Especial na Educação Básica 

(CNE/CEB, 2001), a classe especial é uma sala de aula, em instituição educacional de ensino 

regular, em espaço físico e modulação adequada, regida por professor especializado na 

educação de estudantes com deficiência intelectual/mental ou transtorno global do 

desenvolvimento. Destinam-se a atender, extraordinária e temporariamente, as 

necessidades dos estudantes com deficiências (DI, DV) e com TGD/TEA, quando as 

condições não puderem ser atendidas adequadamente por propostas, programas ou 

espaços inclusivos da rede de ensino.   

A abertura de classe especial ocorrerá mediante autorização da SUPLAVCOPAV/ 

DIOFE, com parecer da SUBEP/ COETE/ DIEE e da SUGEP/COGEP/ DIAD. Durante o 

período de permanência nessa classe, a criança desenvolve atividades conjuntas com as 

demais crianças das classes comuns, tendo uma turma referência e sua reavaliação é anual 

e conta com a participação da Equipe Gestora, da Coordenadora Pedagógica, da Professora 

e das Equipes de Apoio (SOE, EEAA), sendo analisada a sua permanência na referida 

classe. 
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O encaminhamento de estudantes para classe especial decorrerá de indicação da 

equipe pedagógica da instituição educacional, bem como dos profissionais de apoio 

existentes na instituição. A quantidade de crianças na classe especial deve atender à 

modulação específica definida no documento Estratégia de Matrícula da rede pública de 

ensino do Distrito Federal. O acompanhamento do desenvolvimento da aprendizagem, inclui 

o Plano Pedagógico Individual, o qual orienta o trabalho a ser desenvolvido em sala de aula. 

É importante considerar que, a partir do desenvolvimento apresentado pela criança e 

das condições para o atendimento inclusivo, a equipe pedagógica deve decidir 

conjuntamente, baseada em avaliação pedagógica, quanto ao retorno do estudante à classe 

comum. A família deve acompanhar todo esse processo, dando sua anuência quanto aos 

procedimentos adotados.  A criação de classe especial no Jardim de Infância 02 do Cruzeiro 

ocorreu mediante solicitação a SEEDF para o ano letivo de 2019.   

 

8.7.2 Equipe Especializada de Apoio e Aprendizagem 

 

A Concepção de atuação das Equipes Especializadas de Apoio e Aprendizagem 

(EEAA), no contexto da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, considera de 

fundamental importância a identificação dos diversos aspectos do contexto que podem 

interferir no processo de ensino e aprendizagem, distanciando-se da concepção centrada 

exclusivamente no aluno, ou seja na criança como o portador(a) de problemas, distúrbios ou 

transtornos, como causa do fracasso escolar.  Nessa esteira, a EEAA realiza seus trabalhos 

de apoio junto ao Jardim e, preocupa-se, não só com as crianças portadoras de 

necessidades especiais, mas também, com as demais crianças do contexto escolar, 

procurando identificar aquelas que estão com dificuldades de aprendizagens e 

comportamentais.  

Sendo assim, a equipe busca interagir com a família, com professoras, direção, sala 

de recursos e com a própria criança a fim de identificar possíveis causas que interferem na 

aprendizagem e no comportamento, sugerindo algumas providências e soluções, além dos 

encaminhamentos.    

Nossa escola não possui equipe própria, mas é atendida pela equipe da Escola Classe 

05 do Cruzeiro, que vem desenvolvendo um excelente trabalho de apoio pedagógico nesta 

unidade escolar.  
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8.7.3 Sala de Recursos  

 

O atendimento educacional especializado realizado nas salas de recursos é definido 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 

(CNE/CEB, 2001) como um serviço de natureza pedagógica, conduzido por professor 

especializado, que suplementa (no caso de estudantes com altas habilidades/superdotação) 

e complementa (para estudantes com deficiência e TGD) as orientações curriculares 

desenvolvidas em classes comuns em todas as etapas e modalidades da Educação Básica.  

As atividades realizadas na sala de recursos diferenciam-se das realizadas na sala de 

aula comum, não sendo substitutivas à escolarização.  O professor especialista dispõe de 

recursos que, por vezes, não é possível serem utilizados pelo professor regente, devido a 

várias questões como: quantidade de crianças em sala, espaço físico, tempo etc. 

A organização funcional das salas de recursos da Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal obedece a dois modelos básicos: salas de recursos generalistas e 

específicas.  Nas salas generalistas, são atendidos, individualmente ou em grupos, 

estudantes com deficiência intelectual/mental, deficiência física, deficiência múltipla e 

transtorno global do desenvolvimento.   

Os tipos de salas de recursos específicas são três: sala de recursos para deficientes 

auditivos, sala de recursos para deficientes visuais e para estudantes com altas 

habilidades/superdotação. 

O Jardim de Infância 02 do Cruzeiro não possui nenhuma dessas salas e os alunos 

são encaminhados para atendimento em sala de recurso em outra UE. 
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9. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO     

 

9.1 Estratégias para a Implementação Pedagógica   

 

Sabe-se que ao longo do tempo, em diversos contextos e culturas, surgiram diferentes 

concepções acerca do desenvolvimento humano, em decorrência das variadas visões de 

sociedade e de homem que sobressaíram em cada contexto sócio-histórico-cultural e que 

influenciaram as práticas pedagógicas adotadas pela escola como detentora do saber 

institucionalizado. 

Estudiosos das áreas de desenvolvimento e educação têm se concentrado em 

matérias e assuntos que promovam o desenvolvimento de habilidades intelectuais 

fundamentais, como capacidade de desenvolver o pensamento lógico, de buscar soluções 

eficientes para problemas e tomar decisões afetivas.  

A Pedagogia de Projetos, como estratégia de implementação pedagógica surge da 

necessidade de desenvolver uma metodologia de trabalho pedagógico que valorize a 

participação do educando e do educador no processo ensino-aprendizagem, tornando-os 

protagonistas pela elaboração e pelo desenvolvimento de cada projeto de trabalho.  

Os projetos constituem uma forma de dar significado aos espaços-tempo de 

aprendizagem de tal forma que as crianças assimilem o conhecimento por meio da prática e 

da experiência.   

Esta proposta pedagógica tem como objetivo, inspirar o trabalho dentro da pedagogia 

de projetos, o que favorece a criação de estratégias de organização dos conhecimentos 

escolares, e a compreensão das estruturas internas que, intencionalmente são ensinadas às 

crianças.     

Para favorecer este processo contamos com a Equipe Especializada de Apoio e 

Aprendizagem (EEAA) que desenvolve um processo de formação e orientação às nossas 

professoras periodicamente, ou quando necessário, durante as coordenações coletivas, 

conforme exposto no projeto a seguir.   
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PLANO DE AÇÃO – SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM 
 

OBJETIVO GERAL 

● Promoção da melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, por 

meio de ações institucionais, preventivas e interventivas; 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Promover o sucesso escolar das crianças com transtornos funcionais e dificuldades 

de aprendizagem, por meio de intervenções diretas no espaço da EEAA e na sala de aula; 

● Promover espaço de discussão durante as coletivas de temas relevantes relativos 

ao processo de ensino e aprendizagem, bem como, a busca de novos conhecimentos e 

recursos para promover a aprendizagem das crianças com transtornos funcionais e 

dificuldades de aprendizagem; 

● Promover encontros de pais para fortalecer a parceria família/escola, no 

desenvolvimento das aprendizagens, comportamentos adequados para a formação de 

cidadãos saudáveis emocionalmente; 

 

METAS 

● Ao final do ano as crianças com transtornos funcionais e dificuldades de 

aprendizagem alcançarem bom rendimento escolar e vencerem as dificuldades de 

aprendizagem; 

●Gerar em todos as professoras o desejo de buscarem conhecimentos e novos 

recursos para promover a aprendizagem das crianças com transtornos funcionais e 

dificuldades de aprendizagem; 

● Conscientizar todos os pais que participarem dos encontros a importância de seu 

papel no processo de aprendizagem dos filhos e o empenho deles, em relação ao cuidado, 

monitoramento, limites etc, para correção dos comportamentos inadequados que dificultam 

a adaptação à escola e dificulta o processo de aprendizagem. 

 

ESTRATÉGIA/AÇÕES 

● . Realizar encontros com as professoras para discutir práticas de ensino e novos 

conhecimentos à cerca dos processos cognitivos, para facilitar o processo de 
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aprendizagem das crianças com transtornos funcionais e com necessidades 

educacionais especiais e também para promover a saúde emocional. 

●  Realizar encontros de pais, com o objetivo de instrumentalizá-los a ter uma postura 

de incentivo à aprendizagem dos filhos e a melhoria dos comportamentos 

inadequados; 

●  Aplicar instrumentos psicológicos e pedagógicos visando à compreensão das queixas 

escolares e buscas de estratégias de intervenções para promover o sucesso escolar 

da criança; 

● Manter contato com profissionais de outras áreas como: fonoaudiólogos, 

neuropediatras, psiquiatras para solicitação de laudos e atendimentos específicos; 

 

CRONOGRAMA 

● As ações direcionadas às professoras estão previstas para o mês de março, abril, 

maio, junho, agosto e setembro; 

●  As ações direcionadas às famílias estão previstas para o mês de março, abril, maio, 

junho, agosto e setembro; 

●  As Avaliações serão realizadas à partir do mês de abril até o mês de setembro; 

●  Os Relatórios serão fechados até o mês de outubro;  

 

             RECURSOS 

● Testes; 

● Jogos; 

● Fichas para encaminhamento a outros órgãos; 

●  Dinâmicas de grupo e oficinas. 

●  Recursos audiovisuais 

 

9.1.1 Pedagogia De Projetos 

 

Projetos de trabalho é a denominação de uma prática educacional que está sendo 

associada a algumas propostas de reformas na educação brasileira. Tais reformas 

pretendem favorecer mudanças nas concepções e no modo de atuar dos professores. 
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Os projetos aparecem como veículo para melhorar o ensino e como distintivo de uma 

escola que opta pela atualização de seus conteúdos e pela adequação às necessidades das 

crianças e dos diversos setores da sociedade.   

A finalidade é recriar o papel da escola, levando-se em conta as mudanças sociais e 

culturais que acontecem em cada época. Nos últimos vinte anos, o que mais têm-se 

evidenciado são as transformações no universo da socialização, sobretudo fora da escola, 

das crianças que seguem a educação obrigatória (desde a educação infantil ao ensino 

médio) e que afetam não só o que têm de saber para compreender o mundo, mas também 

o que têm de saber para compreender a si mesmos.   

O interesse por temas que ultrapassam âmbitos disciplinares (a exploração espacial, 

os dinossauros, a ecologia, o aquecimento global), sua relação natural com as novas 

tecnologias (desde os jogos de vídeo game à Internet) e outras transformações mostram a 

ampliação da bagagem informativa e o substancial aumento do repertório cultural por parte 

das crianças.   

A investigação na ação é uma estratégia que permite melhorar o conhecimento das 

situações-problema e introduzir decisões para as mudanças da prática. Trata-se de um olhar 

que, acima das modas e releituras, está presente na maneira de encarar algumas das 

situações produzidas na escola.   

Transformar em conhecimentos públicos essa indagação, quer dizer, compartilhá-la 

com outros membros do conjunto da escola e da comunidade mediante murais, painéis, 

conferências, debates, intercâmbios e/ou publicações.   

Ao planejar a realização de um projeto, a professora deve ter claro qual o objetivo a 

ser alcançado, ou seja, o que quer realmente que as crianças aprendam. Para tanto, será 

necessário um planejamento prévio, que embase a sua prática educativa, bem como 

pesquisas sobre o assunto.   

É necessário que o professor esteja atento, pois um projeto, além de ter o propósito 

de ensinar, precisa ter um sentido imediato para a criança. Um projeto pode ter média ou 

longa duração, conforme o seu objetivo, o desenrolar das várias etapas, o desejo e o 

interesse das crianças pelo assunto estudado. Suas diferentes etapas devem ser planejadas 

e negociadas, de modo que eles tenham clareza de qual será o percurso para chegar-se ao 

produto final e sintam-se motivados a participar intensamente do trabalho.  Inicialmente, 

deve-se fazer o levantamento dos conhecimentos prévios das crianças sobre o assunto a 
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ser estudado e, posteriormente, a sua socialização, prosseguindo com o levantamento dos 

anseios e questionamentos e suas dúvidas.  

O registro dos conhecimentos que vão sendo construídos pelas crianças deve 

permear todo o trabalho, podendo incluir relatos escritos, vídeos, fotos, produção das 

crianças, desenhos, etc. Pretende assim, proporcionar o protagonismo infantil através da 

execução de atividades que facilitam as articulações entre todas as áreas do conhecimento 

tendo, assim, uma compreensão significativa de seu universo.  Nessa perspectiva, o Jardim 

de Infância 02, possui projetos específicos, os quais são desenvolvidos periodicamente, de 

acordo com a rotina de trabalho estabelecida na coordenação pedagógica. 

 

9.1.1.1 Apresentação  

 

A BNCC prioriza os direitos de aprendizagem das crianças e seu protagonismo 

visando a equidade de ensino, assim, com base nessa orientação, o Currículo em Movimento 

foi organizado a fim de assegurar a aplicação dessas orientações.  

No Jardim de Infância 2 a Proposta Pedagógica foi pensada a partir das experiências 

das crianças, seus interesses, descobertas, curiosidades, numa perspectiva de metodologias 

ativas visando o efetivo Protagonismo Infantil e preservando sua identidade. 

Esse ano, como orienta o currículo, a escola promoverá um enfoque maior na 

historicidade do DF, o respeito à pluralidade religiosa, étnica e racial. A criança produz cultura 

e constrói sua infância, marcada por sua subjetividade, por modelos sociais e pela cultura 

adulta, visto que, “o mundo da percepção infantil está marcado, por toda parte, pelos 

vestígios da geração mais velha, com as quais a criança se defronta” (Benjamin, 1984, p.72) 

e cria também mecanismos lúdicos para atingir o conhecimento necessário para o seu 

desenvolvimento. O lúdico é a maneira mais significativa de aprendizagem das crianças, mas 

não deve ser a única. E é dessa maneira que se propõe a execução dos  projetos propostos 

para esse ano letivo de 2019 .  

Nesse contexto, apresentamos o projeto Protagonismo Infantil, desenvolvido com a 

participação de toda comunidade escolar do Jardim de Infância 02 do Cruzeiro.  

Tem como objetivo o desenvolvimento integral das crianças assegurando seus direitos 

de aprendizagem e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da criança, contidos 

nos campos de experiências. 
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No Projeto Protagonismo Infantil, utilizaremos as variadas manifestações artísticas 

e culturais, como a música, as artes visuais, plásticas, teatro e dança, ao longo do ano de 

2019, utilizando como referência as diretrizes da BNCC e do Currículo em Movimento da 

SEEDF, bem como as experiências dos profissionais dessa unidade escolar. 

O Jardim de infância 02 do Cruzeiro acredita que as crianças são ávidas por 

conhecimento e no espaço escolar a equipe que aqui trabalha pode potencializar o interesse 

das crianças oferecendo boas perguntas e bons cenários de pesquisa. Entendemos que a 

curiosidade das crianças pode ser explorada por meio de projetos direcionados e planejados. 

           Para isso, a escola opta pelo trabalho por meio de projetos conduzidos coletivamente 

e encontra no professor(a)  um(a) mediador(a)  e apoiador(a), capaz de despertar a 

curiosidade e novos sentidos na criança. 

            Um aspecto importante sobre a dinâmica dos projetos é a regularidade nos contextos 

de pesquisa para que a aprendizagem ocorra e todas as crianças tenham oportunidade de 

interagir com o meio escolar físico e social. 

     Somos, junto com as crianças e a comunidade, protagonistas da história desta instituição, 

sem esquecer que a ludicidade é uma das vias da aprendizagem e que por meio dela se 

exercita a cognição, a afetividade, a psicomotricidade, a linguagem e a criatividade. A criança 

expressa suas fantasias, suas ansiedades e medos, podendo usar terapeuticamente esses 

conteúdos para um amadurecimento cognitivo e emocional. 

 

Problematização 

 

                   Como a vida de relação é fundamental para o desenvolvimento das diversas 

inteligências das quais cada criança é portadora, consideramos que a convivência neste 

ambiente lúdico promove a troca de experiências, o enriquecimento emocional e cognitivo, 

além da regulação social, que envolve regras de convivência entre os pares. 

Como dificuldades, listamos os seguintes pontos observados: 

• Desenvolvimento psicomotor (global e fino); 

• Agressividade e oposição à autoridade; 

• Ausência de limites ou desrespeito a estes; 

• Timidez e /ou dificuldade de interação social; 

• Resistência à frustração; 
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• Transtornos de aprendizagem que se apresentam na Educação Infantil. 

O Jardim de Infância 02 do Cruzeiro oferece um campo rico de experiências e 

aprendizagens para este processo de amadurecimento sem que a criança perca sua 

individualidade e espontaneidade. 

 

9.2 Título do Projeto Norteador: O PROTAGONISMO INFANTIL 
 
Contextualização 

                      O Jardim de Infância 02 do Cruzeiro entende que seu objetivo é a de formar 

cidadãos autônomos e participativos na sociedade e compreende que uma forma de se 

alcançar isso é por meio da metodologia de Projetos, onde é possível organizar a construção 

do conhecimento das crianças em torno de metas previamente definidas, de forma coletiva. 

Além de ser um recurso valioso, os projetos estimulam a criar situações de aprendizagem 

significativa. 

 

 Metodologia 

        A metodologia se faz através de um planejamento das atividades de sala de aula e 

projetos desenvolvidos e encaminhados pela SEEDF, onde este desenvolvimento se faz 

seguindo as orientações de cada trabalho pedagógico coordenado pela professora. Não é o 

fazer pelo fazer. É um fazer com intuito pedagógico, com viés de formação de valores e 

propostas de desenvolvimento integral do educando. 

Pretende-se trabalhar criando condições para que as crianças possam brincar, assumir 

responsabilidades, expressar seus sentimentos, suas ideias, emoções ser independentes, 

criativas, ter iniciativa e autoestima. Os projetos serão desenvolvidos ao longo do ano letivo 

de 2019, nas dependências da escola e também em momentos de saídas pedagógicas e/ou 

aulas vivenciais.  

 

 

Público Alvo 

O projeto destina-se às crianças de 04 a 06 anos e à comunidade escolar local do 

Jardim de Infância 02 do Cruzeiro. 
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O projeto tem como finalidade abordar diversas áreas do conhecimento, de forma 

lúdica e significativa, de acordo com a demanda observada da comunidade atendida, levando 

em consideração ser o primeiro contato com a escola de grande parte das crianças atendidas 

no Jardim. Em função disso, observa-se a necessidade de intervenção e mediação dos 

conhecimentos por parte das professoras a fim de consolidar novos conhecimentos 

indispensáveis à vida plena e saudável em sociedade interligando os Eixos Transversais e 

Integradores, os Campos de Experiência e os Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento. 

           O Projeto visa integrar a comunidade escolar e local em um processo educativo 

contínuo, de forma cooperativa e participativa. 

 

Justificativa Pedagógica 

             A Proposta Pedagógica do Jardim de Infância 02 privilegia o ensino enquanto 

construção do conhecimento, o desenvolvimento pleno das potencialidades da criança e sua 

inserção no ambiente social, pautada nos princípios éticos, estéticos e políticos garantindo 

os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, utilizando para isso os 

eixos integradores:  

● Educar e cuidar 

● Brincar e interagir 

E eixos transversais: 

● Educação para diversidade 

● Cidadania e educação em e para os direitos humanos 

● Educação para sustentabilidade 

Também considera os Campos de Experiência: 

● 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 

 

Objetivo Geral 
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                 Melhorar a qualidade de ensino, intensificando o processo de participação e 

autonomia das crianças por meio de atividades lúdicas, direcionadas e diferenciadas, de 

forma democrática para a formação de cidadãos críticos. Valorizar as ações de cooperação 

e solidariedade e desenvolver as aprendizagens das crianças  de maneira a assegurar  a 

diversidade sócio cultural, religiosa e familiar. 

 

Ações a serem desenvolvidas 

           Produções artísticas, jogos e brincadeiras, exploração do meio ambiente, pesquisas, 

conhecer autores de livros e livros diversos, conhecer os animais do cerrado, desenvolver o 

conceito de alimentação saudável, conscientizar as crianças e a comunidade da importância 

da sustentabilidade, promover a interação social entre as crianças, conhecer características 

das festas regionais e culturais do Brasil, enfoque maior no DF, praticar atividades para o 

desenvolvimento da coordenação motora e aplicar práticas de higiene.  

 

9.2.1 Cronograma e objetivos específicos de cada ação pedagógica 

AÇÕES PEDAGÓGICAS PERÍODO DE 

DURAÇÃO 

Projeto Norteador O PROTAGONISMO INFANTIL Anual 

Objetivos específicos: 

● Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, 

reconhecendo suas conquistas e limitações. 

● Identificar-se como membro de diversos grupos 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; 

● Desenvolver, gradativamente, atitudes antirracistas, anti-homofóbicas e anti-

bullying; 

● Discutir questões de sustentabilidade que envolvem Brasília e o Cerrado; 

● Estimular as percepções sensoriais. 
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● Identificar e registrar as letras que compõem o próprio nome em diferentes 

situações. 

● Escrever o próprio nome e reconhecer a sua importância e sua utilidade como 

elemento de identificação pessoal. 

● Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as 

características dos outros com os quais convive. 

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

constituir gradualmente, sua autorregulação e autonomia. 

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

atitudes de participação e cooperação. 

● Cuidar de sua higiene, alimentação, conforto e aparência. 

● Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo e sua história. 

PROJETO JARDIM COM ARTE Anual 

Objetivos específicos: 

● Apresentar uma variação musical para as crianças. Teoria e prática.  

● Conhecer a biografia dos artistas e escritores utilizados nas atividades 

artística 

● Fazer leitura e releitura de imagens, a partir da utilização de variados tipos 

de materiais 

● Identificar as cores primárias e secundárias, bem como linhas e formas 

● Perceber sua realidade nas atividades propostas 

● Desenvolver a imaginação, criatividade, atenção percepção visual, noção 

espacial 

● Aprimorar a expressão artística 

● Despertar sentimentos 

● Colocar a criança como protagonista no seu processo de produção 

● Despertar o senso crítico e percepção do mundo e sua realidade 

● Promover a liberdade de criação e a dramatização  

● Apresentar elementos da linguagem 

● Trabalhar com fantoches, personagens imaginários, cenários diversos 
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PROJETO LITERÁRIO MALA LITERÁRIA Anual 

Objetivos específicos: 

● Estimular o prazer pela leitura. 

● Aumentar o repertório criativo infantil. 

● Possibilitar o contato direto das crianças com textos reais e acompanhamento 

pela família. 

● Garantir um repertório de textos significativos ao universo infantil.  

● Incentivar as crianças a ler informalmente. 

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

expressando clareza de pensamentos. 

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

e capa. 

● Explorar os livros literários através de conversas informais e/ou registros. 

● Demonstrar interesse em situações individuais e coletivas de leitura, como 

forma de vivência estética. 

● Interação familiar. 

VII PLENARINHA / CIRCUITO DE CIÊNCIAS 

BRINCANDO E ENCANTANDO COM HISTÓRIAS / 

BIOECONOMIA: DIVERSIDADE E RIQUEZAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Anual 

Objetivos específicos: 

● Brincar expressando emoções. 

● Participar, reconhecer e valorizar as diversas manifestações culturais (jogos, 

brincadeiras, danças, festejos, e canções tradicionais) e demais manifestações 

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

● Manipular materiais diversos para confeccionar brinquedos com materiais 

alternativos. 

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

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

● Reconhecer e expressar as características dos diferentes papéis sociais nas 

brincadeiras de faz de conta. 
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● Ampliar as relações sociais, aprendendo a articular seus interesses e pontos 

de vista. 

● Aprender a respeitar a diversidade e desenvolver atitudes de ajuda e 

colaboração. 

● Aprender a elaborar brinquedos e brincadeiras para atender as crianças com 

necessidades especiais. 

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

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

função social significativa. 

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

e ritmos. 

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

expressando clareza de pensamentos. 

● Descrever as características de objetos, personagens, cenas de historias e 

situações cotidianas. 

● Demonstrar interesse em situações individuais e coletivas de leitura, como 

forma de vivência estética. 

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

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

com outras linguagens. 

● Registrar os experimentos realizados por forma de desenho. 

● Brincar e interagir com os colegas. 

● Incentivar e promover às crianças uma orientação segura quanto ao uso da 

criatividade e adaptação de materiais úteis no ensino de ciências e educação 

ambiental. 

● Conhecer e discutir sobre a preservação de plantas e animais do Cerrado; 

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

vida das pessoas que constituem esse contexto; 
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● Compreender e incentivar entre seus pares a conservação, o uso racional e o 

reaproveitamento de objetos utilizados individual e coletivamente; 

● Realizar ações relacionadas ao consumo sustentável;  

● Integrar a família na separação do material utilizável, assim como na 

participação da confecção de alguns brinquedos e jogos em casa. 

APOIO PSICOPEDAGÓGICO ANUAL 

Objetivos específicos: 

● Criar oportunidades para que as crianças desenvolvam a educação emocional. 

● Estabelecer relações de afetividade, aceitação em modelagens de 

comportamentos. 

● Intervir nas funções executivas como apoio ao trabalho das professoras com 

crianças que apresentem dificuldades no comportamento e na aprendizagem. 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: AUTOSSERVIMENTO E HORTA ANUAL 

Objetivos específicos: 

● Reconhecer bons hábitos alimentares que contribuem para a promoção e bem 

estar físico e saudável. 

● Demonstrar autonomia no processo de alimentação e realizar a prática do 

autosservimento com orientação do adulto. 

● Orientar o uso dos utensílios utilizados como: pratos de vidro, copos de vidro e 

talheres de inox. 

● Reforçar a autonomia e responsabilidade da criança. 

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

modo independente, usando talheres e copos. 

● Fazer com que as crianças percebam a importância de horta no contexto 

escolar. 

● Permitir que os alunos plantem, reguem e colham seu próprio alimento a partir 

da horta escolar. 

● Envolver a comunidade escolar na percepção do alimento produzido e colhido 

na escola, criação e manutenção da horta. 
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O BRINCAR DO BRINQUEDO: A CRIANÇA COMO 

PROTAGONISTA DO BRINCAR 

Anual 

Objetivos específicos: 

● Explorar brincadeiras, brinquedos e jogos. 

● Estimular o uso da criatividade. 

● Desenvolver brincadeiras/jogos que estimulem a inteligência emocional, a  

psicomotricidade, funções cognitiva, habilidades e potencialidades, permitindo 

à criança a expressão de sua fantasia e criatividade. 

ANIVERSARIANTES DO BIMESTRE Bimestral 

1º bimestre 24/04 

2º bimestre 03/07 

3º bimestre 0910 

4º bimestre 04/12 

Objetivos específicos: 

● Proporcionar a socialização e afetividade entre pares. 

● Vivenciar momentos de interação. 

● Ampliar as relações interpessoais. 

● Demonstrar empatia pelos outros. 

● Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades. 

 

PROJETO TRADIÇÕES JUNINAS 2º Bimestre 

Culminância 15/06/2019 

Objetivos específicos: 

 

● Reconhecer, participar e valorizar as manifestações culturais como um 

patrimônio imaterial (quadrilhas, brincadeiras de roda, brincadeiras cantadas e 

outras). 

● Participar de celebrações das datas comemorativas numa perspectiva cultural 

e suprarreligiosa, cultivando valores como solidariedade e respeito; 

● Resgatar a cultura e as origens folclóricas regionais. 

HORA CÍVICA Anual 
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Objetivos específicos: 

● Despertar a cidadania. 

● Apresentar os símbolos da nossa pátria (Hino Nacional e Bandeira Nacional). 

● Estimular o aprendizado do Hino Nacional. 

● Criar hábitos patriotas. 

ACOLHIDA E OBA! HORA DA HISTÓRIA Anual 

Objetivos específicos: 

● Solicitar as atitudes morais e as atitudes de convívio social. 

● Explorar temas transversais. 

● Realizar leituras por meio de gravuras, imagens, livros e outros. 

● Identificar e elaborar, regras e limites nas relações desenvolvendo, 

progressivamente, a capacidade de autorregulação. 

● Participar de datas comemorativas numa perspectiva cultural e suprarreligiosa, 

cultivando e fortalecendo valores como solidariedade e respeito. 

● Desenvolver gradativamente atitudes antirracistas, antissexistas, anti-

homofóbicas e anti –bullying. 

● Compreender que as regras sociais por meio da fala e da brincadeira, 

elaborando novos comportamentos. 

● Explorar movimentos corporais através de canções gesticuladas. 

● Improvisar movimentos com intuito de desinibir e socializar. 

● Registrar de forma gráfica as histórias ouvidas. 

ALFABICHO E SOPA DE LETRINHAS Anual 

Objetivos específicos: 

● Reconhecer as letras do alfabeto utilizando o nome dos animais no caso, para 

o Alfabicho e alimentos para o Sopa de Letrinhas. 

● Reconhecer e identificar a letra inicial do animal ou alimento. 

● Conhecer as características dos animais ou alimentos aos quais estudam as 

letras. 

● Desenvolver maior controle da expressão gráfica por meio da escrita 

espontânea, visando ao desenvolvimento de movimentos manuais, na 

perspectiva do aprendizado futuro da escrita. 
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● Compartilhar informações e conhecimentos. 

● Experimentar o sabor de certos alimentos colhidos na horta explorado no Sopa 

de letrinhas. 

● Envolver a família na realização de pesquisa de gravuras e curiosidade sobre o 

animal ou alimento apresentado. 

GRAFISMO Anual 

Objetivos específicos: 

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

significado de sua produção. 

● Entender como se classificam as etapas de desenvolvimento do desenho 

infantil. 

● Acompanhar o desenvolvimento do grafismo de cada criança. 

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

desenvolvendo memória, observação e imaginação.  

 

9.2.2 Descrição dos Projetos  

 

9.2.2.1 Projeto Jardim com Arte 

 
Para a criança, a arte interessa como um processo vivido,  
sentido e apreciado, tudo não passa de uma brincadeira em 
que a imaginação dança, faz e refaz, cria e recria mil e umas 
possibilidades de viver e descobrir tudo o que o mundo tem a 

oferecer (Luciana E. Ostetto). 
. 

 
 

Autora Paula Janaina e equipe do Jardim de Infância 02 do Cruzeiro 
 

Apresentação 

 

As crianças percebem o mundo através da relação com o adulto, ela elabora formas 

simbólicas próprias para entender o que acontece a sua volta. A criança produz cultura e 

constrói sua infância, marcada por sua subjetividade, por modelos sociais e pela cultura 

adulta, visto que, “o mundo da percepção infantil está marcado, por toda parte, pelos 

vestígios da geração mais velha, com as quais a criança se defronta” (Benjamin, 1984, p.72) 
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e cria também mecanismos lúdicos para atingir o conhecimento necessário para o seu 

desenvolvimento. O lúdico é a maneira mais significativa de aprendizagem das crianças, mas 

não deve ser a única. E é dessa maneira que arte faz parte da vida da criança como 

instrumento de leitura do mundo e de si mesma, em que ela cria, recria, inventa e pode mudar 

e entender a sua realidade, porque: 

 

Quando se trabalha com a primeira infância, arte não é algo que ocorra 
isoladamente. Ela engloba: controle corporal coordenação equilíbrio mo-
tricidade sentir ver ouvir pensar falar ter segurança. E ter confiança, para que 
a criança possa se movimentar e experimentar. E que ela retorne ao adulto, 
tenha contato e crie junto. O importante é ter um adulto por perto, co-
participando e não controlando. (HOLM, 2007, p.12). 

 
 

E as crianças são criativas, sensíveis, aventureiras e curiosas, ingredientes 

necessários para o seu desenvolvimento intelectual e social, usam de diferentes linguagens 

para dar significado ao mundo e a sua relação com o outro.  

Mulheres e homens somos os únicos seres que social e historicamente, nos 
tornamos capazes de apreender. Por isso somos os únicos em quem aprender 
é uma aventura criadora, algo por isso mesmo muito mais rico que meramente 
repetir a lição dada. Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para 
mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito. 
(FREIRE, 1996, p.69). 

 

Nesse sentido, o currículo em movimento da Educação Básica do Governo do Distrito 

Federal considera que: 

Por meio da Linguagem artística, as crianças conhecem e exploram diversas 
possibilidades e diferentes materiais com a intenção de ampliar a capacidade 
de expressão e comunicação. A arte proporciona às crianças situações que 
favoreçam o desenvolvimento da observação, percepção e criatividade na 
perspectiva não somente da apreciação, mas também da produção. (O 
currículo em movimento da Educação Básica do Governo do Distrito Federal- 
p. 96, 2014) 

 

Nesse contexto, apresentamos o projeto Jardim com arte, desenvolvido pela 

professora Paula Janaina e pela equipe de profissionais da educação do Jardim de Infância 

02 do Cruzeiro Novo, que tem como objetivo o desenvolvimento e aprendizagem das 

crianças através da linguagem artística, pois é através da arte que a criança expressa os 

seus sentimentos, seu conhecimento do mundo, do outro e de si mesma. E para isso 

utilizaremos as variadas manifestações artísticas, como a música, as artes visuais, plásticas, 
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teatro e dança, ao longo do ano de 2017, utilizando como referência as diretrizes do currículo 

em movimento do GDF e as experiências dos profissionais dessa unidade escolar, visto que: 

 

A arte traduz-se em diversas linguagens, como a Música, as artes visuais e as 
plásticas, as artes cênicas (teatro e dança), nas quais as crianças percebem a 
si mesmas, expressam-se e comunicam suas sensações, sentimentos, 
pensamentos, suas percepções de mundo, tanto exterior quanto interior. O 
acesso à arte faz parte do processo de “tornar-se humano”. (O currículo em 
movimento da Educação Básica do Governo do Distrito Federal- p. 132, 2014)  

 

A arte oportuniza o desenvolvimento de atitudes importantes para o ser humano como 

a expressão do senso crítico e da criatividade. Através da arte, a criança cria, recria, 

manifesta e desconstrói sentimentos, faz a leitura de mundo, organiza as ideias, faz 

escolhas, imita, segue um percurso, inventa um novo percurso, enfim desenvolve-se de 

forma integral.  E o (a) professor (a) tem o papel de mediador nesse processo, de forma 

organizada e intencional proporcionando novas descobertas, um novo aprendizado, levando 

sempre em consideração o conhecimento prévio de cada criança e o seu contexto 

socioeconômico, contribuindo para a apropriação de conhecimento e emancipação humana. 

Oferece a oportunidade de conhecer e aprender.  

 

Objetivo Geral 

Desenvolver a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças através das linguagens 

artísticas, nos Campos de Experiências da Educação Infantil: Estéticos, políticos e éticos. 

 

Objetivo Específico 

 

• Conhecer uma variação musical para as crianças como o maracatu, coco, samba, 
música clássica, funk, cordel entre outros. Teoria e prática 

• Conhecer a biografia dos artistas e escritores utilizados nas atividades artísticas  

• Reconhecer imagens artísticas. 

• Identificar as cores primárias e secundárias, bem como linhas e formas 

• Perceber sua realidade nas atividades propostas 

• Desenvolver a imaginação, criatividade, atenção percepção visual, noção 
espacial. 

• Aprimorar a expressão artística 

• Despertar sentimentos  

• Protagonizar o seu processo de produção. 

• Despertar o senso crítico e percepção do mundo e sua realidade 

• Promover a liberdade de criação e a dramatização  
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• Reconhecer elementos da linguagem  
 

 
Recursos Materiais 
  
 

➢ TV 
➢ DVD 
➢ Computador  
➢ Máquina fotográfica/filmadora 
➢ Xerox coloridas e preta e branca 
➢ Fita crepe, dupla face 
➢ Tinta guache 
➢ Lápis de cor 
➢ Giz de cera 
➢ Papel 40kg diversas cores 
➢ Cartolina colorida 
➢ EVA 
➢ Forminhas de doce 
➢ Revistas para recorte 
➢ Cola branca 
➢ Pincel de várias espessuras 
➢ Tesoura 
➢ Papel crepom diversas cores 
➢ Caixas de papelão médias 
➢ Barbantes 
➢ Sucatas 
➢ Tecidos  
➢ Argila 
➢ isopor 

 
Culminância 
  

• Exposição de Arte  

• Exposição de fotos com as atividades do projeto 
 
  

Avaliação 
  

• A avaliação do Projeto deverá ser realizada durante o desenvolvimento das 
atividades, através do olhar e da escuta sensível do professor. 
 

 

REFERÊNCIAS 
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9.2.2.2 PROJETO ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

 
 
A escola pode estimular o desenvolvimento de valores saudáveis nas 

interações, tais como a cooperação, a solidariedade, o companheirismo e o 
coletivismo. As atividades em grupo devem alternar-se com atividades 
individuais fazendo assim uso das alternâncias comuns nesse estágio para 
promover o desenvolvimento de mais recursos de personalidade”. (WALLON, 
1989, p.230). 
 

TIBA (2002), nos fala que a escola não é a única responsável pela formação da 

personalidade da criança, a escola apenas complementa o papel da família e por lidar com 

grande número de aluno tem mais facilidade para perceber as dificuldades que a criança 

apresenta até aquelas que os pais ainda não conseguiram observar e avaliar. 

A qualidade da Educação Infantil depende, cada vez mais, da parceria entre a escola e a 

família. Abrir canais de comunicação, respeitar e acolher os saberes dos pais e ajudar-se 

mutuamente. Eis algumas ações em que as únicas beneficiadas são as nossas crianças 

pequenas. (Carraro, 2006) 

MORAES (1994), afirma que o futuro bem sucedido de uma criança depende de suas 

condições de vida durante a infância, principalmente de boa relação afetiva entre os pais. 

A família quando apóia a criança, ela se sente mais segura e assim amadurece. A família e 

a escola devem caminhar juntas, para que haja um aprendizado mútuo. 
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FONTOURA relata que, Em todo tempo, família e escola se completam, por 
outro lado, o carinho da família, o cuidado materno é insubstituível [...] a 
melhor organização educacional não vale o amor de uma mãe. Razão por que 
a criança não deve ser totalmente entregue à escola [...] Nem por isso deve a 
família desinteressar-se desde então da educação da criança, mas ao contrario, 
deve observar, acompanhar e completar a tarefa da escola, agindo de comum 
acordo com ela. (1970, p. 285) 

 

O orientador educacional deve trabalhar juntamente com o professor de educação 

infantil e estarem sempre atentos aos seus alunos, pois pode haver dias que os 

discentes podem chegar na escola de uma forma e dependendo dos fatos ocorridos 

durante o tempo em passou em casa, no outro dia chegam de outra, (seja no aspecto 

físico como emocional), isso influencia muito o processo de ensino aprendizagem, ou 

seja, os profissionais devem observar suas crianças, saber ouvi-los suas crianças e, a 

partir desses dados, planejar e flexibilizar as atividades a serem realizadas no seu dia a 

dia. Precisa ter consciência de que tudo o que é feito em sala de aula incide, em maior 

ou menor grau, na formação das crianças. A maneira de organizar a aula, os tipos de 

incentivo, as expectativas que têm, os materiais utilizados, cada uma dessas decisões 

transmite experiências educativas. 

O Orientação Educacional não deve esquecer-se de estimular ao máximo a 

iniciativa do educando, principalmente, através de atividades extraclasse, empenhando-

a na realização com verdadeiro engajamento, que ajudará na explicitação de suas 

virtualidades, na conquista da autoconfiança e na revelação de suas capacidades de 

liderança 

A educação infantil deve ser vista como um espaço e tempo que as crianças irão 

aprender brincando e se socializando, é a oportunidade das crianças viverem com outras 

crianças não é preciso estipular regras ou modelos a serem aprendidos. 

Cabe  ao  professor  e  orientador  sempre  considerar  os  valores  e   princípios 

presentes na realidade da criança, da sociedade, da educação que recebem em casa e 

a cultura que lhes são transmitidos, só através dessa contextualização que o orientador 

educacional pode ser considerado como um educador crítico, reflexivo, pesquisador, 

criativo e comprometido com sua responsabilidade na educação infantil. 
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Considerando que, na Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das 

crianças têm como eixos estruturantes as interações e a brincadeira, assegurando-lhes os 

direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, a organização 

curricular da Educação Infantil no Currículo em Movimento está estruturada em 

cinco campos de experiências, no âmbito dos quais são definidos os objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento. 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. 

Os campos de experiências elencados nesse projeto também se baseiam no que dispõem 

as DCNEI em relação aos saberes e conhecimentos fundamentais a ser propiciados às 

crianças e associados às suas experiências. Considerando esses saberes e conhecimentos, 

os campos de experiências  previstos no desenvolvimento desse projeto são:  

 O eu, o outro e o nós – É na interação com os pares e com adultos que as crianças 

vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem 

outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista. Conforme vivem suas 

primeiras experiências sociais (na família, na instituição escolar, na coletividade), constroem 

percepções e questionamentos sobre si e sobre os outros, diferenciando-se e, 

simultaneamente, identificando- se como seres individuais e sociais. Ao mesmo tempo que 

participam de relações sociais e de cuidados pessoais, as crianças constroem sua autonomia 

e senso de autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio. Por sua vez, 

na Educação Infantil, é preciso criar oportunidades para que as crianças entrem em contato 

com outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes atitudes, técnicas e 

rituais de cuidados pessoais e do grupo, costumes, celebrações e narrativas. Nessas 

experiências, elas podem ampliar o modo de perceber a si mesmas e ao outro, valorizar sua 

identidade, respeitar os outros e reconhecer as diferenças que nos constituem como seres 

humanos. 

Dentro deste Campo de Experiência, O Eu, o Outro e o Nós, que o trabalho de 

orientação educacional do Jardim de Infância 02 do Cruzeiro se pauta, para oferecer um 

serviço de acolhimento, de escuta ativa, de identificação das demandas que surgirem 

relacionadas às situações em que as crianças, professores e família, estejam necessitando 

de alguma intervenção ou orientação específica para entendimento, sendo uma ponte entre 

o trabalho da EEAA itinerante e a escola. 
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As atividades de acolhimento, incluem as relacionadas à interação social da criança 

no grupo, as que necessitam de atenção específica, como na inclusão. 

Estão previstas no planejamento intervenções psicopedagógicas que trabalhem a 

educação emocional, as funções executivas, como atenção e comportamento adaptado. 

Atividades que promovam a paz, o relacionamento interpessoal pautado no respeito e 

aceitação do outro, com uma proposta lúdica. 

São as seguintes propostas para o projeto: 

1. Carinhas das emoções e bichinho do silêncio: atividade voltada para a educação 

emocional da criança, reconhecimento e aceitação. Catarse da agressividade. 

2. Histórias voltadas para os comportamentos elegidos como necessários de 

intervenção: o professor regente citará comportamentos comuns na classe, ou que 

estejam interferindo de forma negativa na aprendizagem e socialização. A 

contação de histórias será voltada para esse comportamento específico, com um 

trabalho de avaliação da turma sobre ele. 

3. PIAFEX: programa de intervenção às funções executivas – É uma ferramenta de 

apoio ao trabalho com aqueles alunos que evidenciarem uma persistência no 

comportamento disruptivo em sala. É um material que visa melhorar a atenção e a 

adaptação do aluno. São intervenções pontuais que promovem a melhora do aluno 

para estar mais atento. 

4. Acolhimento dos pais e orientação quanto ao trabalho de inclusão. 

 

9.2.2.3 Projeto Acolhida  

 

Público Alvo: Estudantes da Educação Infantil com idades entre 4 a 5, regularmente 

matriculados no JI 02 do Cruzeiro. 

 

Objetivo: 

• Vivenciar diariamente, no início da rotina escolar, momento onde as diversas 

linguagens, sentimentos e emoções estejam a serviço da liberdade, da autonomia e 

do prazer, vivenciando a adaptação e o preparo às atividades pedagógicas do dia em 

uma perspectiva de sensibilidade e acolhimento.  
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Objetivos específicos:  

• Ampliar as relações sociais, desenvolvendo o autoconceito positivo. 

• Reconhecer o ambiente escolar como um local afetivo e protetor, que transmita 

segurança e acolhimento. 

• Reconhecer-se como membro de novo grupo social. 

 

Justificativa: 

       Acolher significa abrir-se ao aconchego, ao bem-estar, ao conforto físico e emocional, 

ao amparo. Por isto, a forma como cada instituição efetiva o acolhimento revela a concepção 

de educação e de criança que orientam suas práticas. Na acolhida e em outros momentos, 

o ato de educar não se separa do ato de cuidar. 

 

Período: Anual (ano letivo de 2019) 

 

Recursos: Música, histórias infantis, pequenas dramatizações. 

 

9.2.2.4 PROJETO ALFABICHO E LETRAMENTO 

RESPONSÁVEIS PELO PROJETO 

Professores das turmas de 1º Período 

Coordenadora Pedagógica e Direção 

JUSTIFICATIVA: 

O trabalho pedagógico em Educação Infantil, da maneira como o entendo, 
não precisa ser feito sentado em carteiras; o que caracteriza o trabalho 
pedagógico é a experiência com o 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. Esta visão do que é pedagógico ajuda a 
pensar um projeto que não se configura como escolar, feito apenas na sala 
de aula. O campo pedagógico é interdisciplinar, inclui as dimensões ética e 
estética                                                                                                         (Sônia 
Kramer, ano?). 

 

Citando Sônia Kramer, no Currículo em Movimento da Educação Básica, o processo 

de ensino aprendizagem na Educação Infantil se dá por meio do Letramento, processo 
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qual o aprendizado acontece naturalmente levando em consideração a experiência 

vivida de cada indivíduo.  

Pensando assim, os professores do 1º Período do Jardim 02 do Cruzeiro, perceberam 

a curiosidade dos alunos pelos animais, acreditando e vendo a possibilidade do 

conhecimento do alfabeto e das letras através desse contexto. 

O Alfabicho e Letramento visa o conhecimento muito além do contexto escolar, 

possibilitando uma gestão compartilhada, unindo escola, famílias e comunidade, 

proporcionando momentos de pesquisa e estudo sobre cada animalzinho a ser 

estudado. 

TURMAS ATENDIDAS: 

Alunos do 1º Período da Educação Infantil do Jardim de Infância 02 do Cruzeiro. 

OBJETIVOS:  

Tendo como referencial o Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito 

Federal-vol. 1 Educação Infantil, temos como objetivos gerais neste projeto:  

• Articular adequadamente as palavras (falar corretamente).  

• Desenvolver paulatinamente as habilidades básicas necessárias à produção e 

emissão correta de fonemas, expressando-se e reproduzindo mensagens verbais com 

gradativa clareza e fluência. 

• Expor sequencialmente ideias e fatos com e sem mediação de adultos e utilizar 

recursos auxiliares como ilustrações, objetos, etc. 

• Ampliar e adequar progressivamente o vocabulário. 

• Explorar os sons das letras de forma lúdica em um contexto significativo. 

• Conhecer o alfabeto, de forma paulatina associando-o a palavras familiares. 

• Realizar leituras por meio de gravuras, imagens, ilustrações etc. 

• Desenvolver procedimentos de leitura, de textos literários e não literários, apoiando-

se em modelos adultos, ainda que não leia de forma convencional. 

• Ler, mesmo que de forma não convencional. 

• Reconhecer a função da leitura, diferenciando gêneros e portadores de textos. 

• Localizar palavras em seu contexto em textos. 
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• Identificar letras e palavras em seu contexto, portadores de textos de diversos 

gêneros.  

• Expressar ideias e sentimentos por meio do desenho, comunicando experiências e 

registrando lugares, pessoas e objetos. 

•  Diferenciar letras e desenhos. 

• Diferenciar letras e numerais. 

• Registrar, de forma paulatina, do alfabeto, principalmente quando associado a um 

nome familiar. 

• Produzir texto escrito coletivamente. 

• Reconhecer a orientação da escrita ocidental (da esquerda para direita, de cima para 

baixo). 

• Estabelecer relação entre grafema/fonema do próprio nome e de palavras de uso 

cotidiano. 

• Reconhecer a grafia das letras do alfabeto, preferencialmente utilizando as letras em 

caixa alta.  

• Adquirir Desenvolver maior controle da expressão gráfica por meio da escrita 

espontânea, visando ao desenvolvimento de movimentos manuais, na perspectiva do 

aprendizado futuro das habilidades de escrita. 

• Representar graficamente (desenho ou escrita) de histórias ouvidas. 

• Perceber as relações de interdependência entre os seres vivos e de dependência 

destes com os componentes naturais, a fim de compreender o funcionamento do meio 

ambiente e sua participação integrante na vida em sociedade. 

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

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

• Compreeder que cada ser ocupa seu espaço e tem um papel a desempenhar no 

ecossistema. 

• Identificar os seres vivos, a partir da observação de semelhanças e diferenças de suas 

características, tais como aspectos físicos, tipo de alimentação, habitat, modos de 

locomoção e sua relação com o ambiente e outros seres vivos. 

METODOLOGIA: 
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O Projeto Alfabicho e Letramento acontecerá ao longo do ano letivo de 2019 com 

atividades semanais permanentes, que incluem: 

• Apresentação de um animal por meio de pesquisa, fotos e gravuras; 

• Apresentação de uma letra por semana; 

• Exploração oral e escrita de um texto/música/poema; 

• Atividades com materiais diversos para registro da letra; 

• Atividade artística com técnicas variadas para representação do animal. 

ANIMAIS SELECIONADOS  

• Abelha 

• Borboleta 

• Coelho 

• Dinossauro 

• Elefante 

• Formiga 

• Gato 

• Hipopótamo 

• Iguana 

• Joaninha 

• Koala 

• Leão 

• Minhoca 

• Naja 

• Onça 

• Pato 

• Quero-quero 

• Rato 

• Sapo 

• Tartaruga 

• Urso 

• Vaca 

• Westie 

• Xexéu 

• Yorkshire 

• Zebra 

 

TÉCNICAS SUGERIDAS PARA AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS 
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No Jardim de Infância 02 do Cruzeiro é realizado durante o ano letivo, o “Projeto 

Jardim com Arte” aonde os discentes fazem a releitura de obras primas de (quais 

obras, visuais? . 

 Assim o Projeto Alfabicho e Letramento além de ser realizado com atividades 

comuns: recorte e colagem, molde vazado, desenho dirigido, dobraduras, carimbo das 

mãos, usa-se as releituras de artistas contemporâneos e renascentistas, dialogando 

com a Linguagem Oral e Escrita a Linguagem Artística. Em imersão com os Campos 

de Experiências: éticos, políticos e estéticos, e os direitos da aprendizagem: conviver, 

brincar, participar, explorar, expressar econhecer-se. 

    7. CRONOGRAMA: 

Março a novembro de 2019 

    7.1. CRONOGRAMA SEMANAL DE ATIVIDADES 

• Segunda-feira 

Introdução do animalzinho da semana através de vídeos, historinhas e caixa 

surpresa; 

• Terça-feira 

Construção coletiva do cartaz com as gravuras e pesquisa realizada pelos alunos 

com a ajuda da família. 

Cada criança apresentará sua pesquisa, abordando o modo de vida do animal, 

alimentação, reprodução... 

Será levado em consideração suas características físicas (cobertura do corpo, 

número de patas, tamanho, cor, forma de locomoção...), alimentação, reprodução, 

importância para o ecossistema, habitat, curiosidades.... 

Realização da atividade escrita do projeto; 

• Quarta-feira 

Realização da atividade artística dialogando com o projeto “Jardim com Arte”. 

• Quinta e sexta-feira 

Execução de atividades de enriquecimento a critério de cada professor e de acordo 

com as necessidades da turma. 

AVALIAÇÃO: 
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A avaliação será feita diariamente, tanto nas execuções escritas do projeto quanto 

artísticas. Cabe ao professor avaliar a participação e execução das atividades 

propostas às crianças no que se refere:  as noções adquiridas pelas crianças quanto 

aos espaços, tempos, quantidades, relações e transformações , desenvolvimento de 

sua escuta, fala pensamento e imaginação, reforçando e afinando seus traços, sons, 

cores e formas.   

 

9.2.2.5 PROJETO O BRINCAR DO BRINQUEDO  

 A criança como protagonista do brincar 

 Professora Vânia Alves 

 

Brincar com criança não é perder tempo, é ganhá-Io; se é triste ver meninos 
sem escola, mais triste ainda é vê-Ios sentados enfileirados, em salas sem ar, 
com exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem (Drummond). 

 

 A Brinquedoteca do Jardim de Infância 02 do Cruzeiro é destinado às crianças de quatro e 

cinco anos de idade e propõe oferecer um ambiente lúdico, de caráter eminentemente 

pedagógico, voltado a um brincar onde a criança expressa sua alegria e espontaneidade, 

estabelecendo relações de convivência e aprendizagem com seus pares, e promovendo uma 

emancipação do seu nível de autonomia interpessoal e intrapessoal. 

O porquê do brinquedo é por ser um convite ao brincar. 

Facilita e enriquece a brincadeira. Por intermédio dessas determinadas ações sobre o objeto, 

a criança aprende a controlar seus movimentos e a estabelecer ordem em seu mundo, 

servindo de ações intermediárias para que a criança consiga integrar-se melhor. Em nossas 

crianças, o brinquedo favorece oportunidade de desenvolvimento. Brincar é estimular a 

autoconfiança, iniciativa e curiosidade. Proporciona desenvolvimento da linguagem, 

pensamento e concentração de atenção.  

A ludicidade é uma das vias da aprendizagem. Por ela, se exercita a cognição, a afetividade, 

a psicomotricidade, a linguagem e a criatividade. Por ela, a criança expressa suas fantasias, 

suas ansiedades e medos, podendo usar terapeuticamente esses conteúdos para um 

amadurecimento cognitivo e emocional. 

Foi observado que a maior dificuldade enfrentada atualmente na escola é o conteúdo 
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emocional da agressividade, cumprimento de regras, estabelecimento de limites e 

resistência a frustração. Esses aspectos se revelam na primeira infância de forma natural, 

como um meio de defesa que a criança estabelece para delimitar seu espaço e sua posse. 

A adequação das brincadeiras e brinquedos com a criança deve atender a sua fase de 

desenvolvimento e às suas necessidades emocionais, socioculturais, físicas ou intelectuais. 

Considera-se que bom brinquedo é o que convida a criança a brincar.  

As relações cognitivas e afetivas, consequentes da interação lúdica, propiciam 

amadurecimento emocional e vão, pouco a pouco, construindo a sociabilidade infantil. 

Desse modo, como a vida de relação é fundamental para o desenvolvimento das diversas 

inteligências que cada criança é portadora, consideramos que a convivência neste 

ambiente lúdico promove a troca de experiências, o enriquecimento emocional e cognitivo, 

além da regulação social, que envolve regras de convivência entre os pares. 

Como problematização, listamos os seguintes pontos observados: 

1. Agressividade e oposição à autoridade. 

2. Ausência de limites ou desrespeito a estes (a quem ou ao quê?). 

3. Timidez e/ou dificuldade de interação social. 

4. Transtornos de aprendizagem que se iniciam no início da educação infantil. 

A criança traz de seu contexto sócio familiar uma série de situações de ordem emocional e 

de aprendizagens, que necessitam de ajustamento a partir de uma proposta pedagógica, 

para adaptações ao meio e para um amadurecimento de suas funções cognitivas, 

psicomotoras e sócio afetivas. (afirmação delicada. Há pesquisa e diagnóstico da realidade 

escolar?) 

Está, dentro dos objetivos do trabalho, possibilitar brinquedos, jogos e brincadeiras 

adaptadas adequadamente para todas as crianças do Jardim de Infância 02 do Cruzeiro. 

Acreditando na necessidade do brincar como oportunidade, objetivamos a construção 

deste trabalho, pois é brincando bastante que a criança vai aprender a ser um adulto 

consciente, capaz de participar e engajar-se na vida de sua comunidade. 

OBJETIVOS PRINCIPAIS 

➢ Apresentar brinquedos que propiciem o desenvolvimento da psicomotricidade, 

da inteligência emocional e do amadurecimento das funções cognitivas. (Os 

objetivos devem ser de aprendizagem e desenvolvimento da criança) 
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➢ Construir com as crianças, brinquedos através de dobraduras e sucatas. 

➢ Explorar as brincadeiras e cantigas de roda, resgatando a cultura (que cultura, 

a folclórica?) e a oralidade. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

➢ Desenvolver brincadeiras que estimulem a inteligência emocional, psicomotricidade, 

funções cognitivas, habilidades e potencialidades, permitindo à criança a expressão de 

sua fantasia e criatividade. 

➢   Estimular a criatividade, ao conceito de reaproveitamento no reaproveitamento de 

materiais na construção de novos brinquedos pelas próprias crianças. 

➢ Resgatar a cultura e as origens folclóricas com cantigas de roda e brincadeiras regionais. 

 

METODOLOGIA 

Através de um planejamento das atividades para uso da brinquedoteca como o espaço 

específico, onde a brincadeira é um meio a atingir um objetivo, e não um fim em si. Não é o 

brincar pelo brincar, é a brincadeira com intuito pedagógico, com viés de formação de valores 

e propostas de desenvolvimento de habilidades. 

As atividades  serão desenvolvidas no horário das atividades diárias. Uma vez por semana 

na brinquedoteca como o espaço específico. 

O suporte para a realização do trabalho será o planejamento semanal com o registro das 

atividades a serem trabalhadas sugeridas/ organizadas intencionalmente pelas professoras 

de apoio. Este planejamento é registrado e disponibilizado às professoras regentes na 

coordenação coletiva, para que, se necessário, inclua-se observações e/ou sugestões, como 

também avaliação dos atendimentos. 

O tempo didático da brinquedoteca é de 40 minutos. Para melhor atendimento aos alunos e 

desenvolvimento das atividades, a turma será separada em dois grupos.  

Um grupo será atendido na brinquedoteca, o outro será atendido na sala de aula, pátio ou 

área externa com a professora regente. Terá permanência de 20 minutos para cada grupo e 

o revezamento em cada espaço. 

COMO ACONTECE O PROCESSO DE APRENDIZAGEM NO BRINCAR? (Atualizar 

conforme o currículo novo e citar a fonte do texto sobre os autores) 
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As várias experiências (brincadeiras) que as crianças de 0 a 6 anos de idade vivenciam, são 

fundamentais na formação e na construção do caráter social e emocional das mesmas, além 

de ser de suma importância no fortalecimento de estímulos ligados às habilidades motoras, 

expressivas e as fases construtivistas, sócio construtivistas, cognitivistas e progressivas 

(Piaget, Vygotsky, Montessori, Froebel, Dewey). É mais que um fato, é cientificamente 

comprovado que, o que se aprende nesta fase, pode deixar marcas para o resto da vida, não 

só na criança, mas em se tratando de socialização e convivência, podemos afirmar que a 

mesma terá responsabilidade no processo de transformação social, seja familiar, seja 

comunitário ou educacional.  

Todos os teóricos educacionais, sejam da pedagogia ou de outras áreas como a psicologia, 

são unânimes em concordar que o processo de brincar é onde ocorre maior possibilidade de 

aprendizagem seja formal ou informal.  

 PIAGET  

De acordo com Piaget, o conhecimento não pode ser concebido como algo predeterminado 

desde o nascimento, nem como simples registro de percepções e informações. O 

conhecimento é consequência das ações e das interações do sujeito com o objeto de 

conhecimento, seja do mundo físico ou da cultura. É uma construção que vai sendo 

elaborada desde a infância, que se classificam em fases e que são necessárias para o 

desenvolvimento e aprendizado da criança.  

Para a criança a brincadeira é uma forma de exercitar a sua imaginação, se relacionando de 

acordo com seu interesse e suas necessidades junto a realidade de um mundo que pouco 

conhecem. Através das brincadeiras a criança reflete, organiza, constrói, destrói, e reconstrói 

seu universo. A brincadeira mostra como a criança reflete, organiza, desorganiza, constrói e 

reconstrói o próprio mundo. Mesmo sem entender devemos respeitar, por que o brincar da 

criança é a sua linguagem secreta. 

 

Para Piaget o jogo não é apenas uma forma de desafogo ou entretenimento para gastar 

energias das crianças, e sim, meios que contribuem e enriquecem o desenvolvimento 

intelectual. Através dos jogos a criança desenvolve o aspecto sensório motor e o simbolismo, 

transforma o real em necessidades múltiplas do eu, assimila a realidade. 

  VYGOTSKY 

Para Vygotsky, o brincar, tão característico da infância, traz inúmeras vantagens para a 
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constituição da criança, proporcionando a capacitação de uma série de experiências que irão 

contribuir para o desenvolvimento futuro da mesma. Vygotsky buscou compreender a origem 

e o desenvolvimento dos processos psicológicos ao longo da história da espécie humana, 

levando sempre em conta a individualidade de cada sujeito, o qual está imerso no meio 

cultural que o define. Para ele, o homem constitui-se enquanto ser social e necessita do outro 

para desenvolver-se. Vygotsky, ao longo de sua obra, discute aspectos da infância, 

destacando-se suas contribuições acerca do papel que o brinquedo desempenha, fazendo 

referência a sua capacidade de estruturar o funcionamento psíquico da criança. 

Para Vygotsky, o brincar está intimamente ligado ao processo de aprendizagem. Brincar é 

aprender, na brincadeira, reside a base daquilo que, mais tarde, permitirá à criança 

aprendizagens mais elaboradas. O lúdico torna-se, assim, uma proposta educacional para o 

enfrentamento das dificuldades no processo ensino-aprendizagem. 

Segundo Vygotsky (1998), para entendermos o desenvolvimento da criança, é necessário 

levar em conta as necessidades dela e os incentivos que são eficazes para colocá-las em 

ação. O seu avanço está ligado a uma mudança nas motivações e incentivos, por exemplo: 

aquilo que é de interesse para um bebê não o é para uma criança um pouco maior. A criança 

satisfaz certas necessidades no brinquedo, mas essas necessidades vão evoluindo no 

decorrer do desenvolvimento. Assim, como as necessidades das crianças vão mudando, é 

fundamental conhecê-las para compreender a singularidade do brinquedo como uma forma 

de atividade 

Conforme Vygotsky (1998, p. 126), “é no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera 

cognitiva, ao invés de uma esfera visual externa, dependendo das motivações e tendências 

internas, e não pelos incentivos fornecidos pelos objetos externos”. A criança se torna menos 

dependente da sua percepção e da situação que a afeta de imediato, passando a dirigir seu 

comportamento também por meio do significado dessa situação: “a criança vê um objeto, 

mas age de maneira diferente em relação àquilo que vê. Assim, é alcançada uma condição 

em que a criança começa a agir independentemente daquilo que vê” (VYGOTSKY, 1998, p. 

127). No brincar, a criança consegue separar pensamento (significado de uma palavra) de 

objetos, e a ação surge das ideias, não das coisas. Por exemplo: um pedaço de madeira 

torna-se um boneco. Isso representa uma grande evolução na maturidade da criança.  

Vygotsky propõe então que a criança se relaciona com o significado em questão, com a ideia, 

e não com o objeto concreto que está ao seu alcance. O brinquedo fornece, assim, uma 
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situação de transição entre a ação da criança com objetos concretos e as suas ações com 

significados. Fator importante, como já discutido anteriormente, para o desenvolvimento da 

criança. Essa separação do significado do objeto se dá de maneira espontânea: a criança 

não percebe que atingiu esse desenvolvimento mental. Dessa forma, por meio do brinquedo, 

a criança começa a compreender a definição funcional de conceitos ou de objetos, e as 

palavras passam a se tornar parte de algo concreto. Vygotsky (1998) fala ainda que a criança 

experimenta a subordinação às regras ao renunciar a algo que deseja, e é essa renúncia de 

agir sob impulsos imediatos que mediará o alcance do prazer e das responsabilidades na 

brincadeira.  

 FRIEDRICH FROEBEL  

Froebel ficou conhecido como o formador da criança pequena, viveu numa época de 

transição sobre a concepção da criança, e teve sua participação na área pedagógica quando 

abriu o seu primeiro jardim de infância, no qual dedicou sua vida a elaboração de métodos e 

equipamentos para tais instituições infantis. Preconizava a ideia de atividade e liberdade, 

inspirava-se no amor à criança e na natureza.  Defendia o desenvolvimento da criança, como 

também as fases do crescimento, dizia que a infância é o período que a criança deve ser 

protegida pelos pais, pois ela é dependente (NICOLAU, 1987). 

Froebel foi o primeiro educador a enfatizar o brinquedo, na atividade lúdica, já que era o 

primeiro recurso no caminho da aprendizagem, não apenas para diversão, mas para um 

modo de criar representações do mundo concreto com a finalidade de entendê-lo, também 

se preocupou em arquitetar recursos sistemáticos para as crianças se expressarem, tais 

como blocos de construção, papelão, papel, argila, serragem, entre outros materiais usados 

para estimular a aprendizagem dos pequeninos. "Assim, os jardins de infância froebelianos 

incluem jogos nos quais se permite às crianças uma livre exploração, oferecendo apenas o 

suporte material e jogos orientados nos quais há clara cobrança de conteúdos a adquirir" 

(KISHIMOTO, 2007, p. 103) 

 MARIA MONTESSORI  

 

 Médica italiana, se tornou um dos principais nomes da história da educação moderna, se 

destacou pela criação da Casa dei Bambini ou casas de crianças.  Seus ideais influenciaram 

o início da revolução educacional, que a partir de então começa a mudar a forma de 

tratamento e a compreensão das crianças pelos adultos e até o tipo de brinquedos que 
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possuía em casa" (POLLARD, 1993, p.10).  

Destacou-se por se dedicar à educação das crianças especiais, como também pelos seus 

materiais pedagógicos voltados para estimulação sensorial e intelectual. 

Assim como Froebel, Montessori também acreditava na educação livre e natural da criança, 

de acordo com Pollard (1993), Montessori argumentava que as crianças sabiam mais do que 

ninguém como deviam ser ensinadas, e que a criança deveria ser estimulada a aprender ao 

ar livre. 

O método montessoriano ficou conhecido e se espalhou no mundo todo, ela era convidada 

a ministrar palestras para formação de docentes. No seu país de origem esse método se 

tornou oficial nas escolas públicas, toda a Itália planejava suas escolas de acordo com essa 

técnica, Pollard (1993, p. 42) corrobora dizendo que "[...] Maria Montessori era cada vez mais 

convidada para dar palestras e abrir novas Casas das Crianças”. Isso significava que mais 

gente treinada em seu método seria necessária para trabalhar. 

 

Como mencionado, Montessori dedicou-se a educação das crianças deficientes, porém seu 

método se espalhou e foi trabalhado também com crianças não deficientes, sua grande 

contribuição para educação infantil que se tem atualmente foi em relação à diversidade dos 

materiais pedagógicos e dos jogos educativos adequados à criança.  

 

Os ideais desses educadores contribuíram para o movimento da escola nova na Europa, 

visto que foi um grande marco para educação dos pequeninos, em virtude de haver uma 

preocupação com a natureza psicológica da criança, como também com seu 

desenvolvimento.  Na América o precursor desse movimento foi John Dewey, que concebia 

a infância como época de desenvolvimento e crescimento, que envolvesse o físico, o 

emocional e o intelectual.  

 

 J.DEWEY 

Para o pensador e filósofo norte-americano J. Dewey (1978), o mundo da criança é um 

mundo de interesses pessoais e de pessoas e não de leis e sistemas; e brincar se constitui 

como um elemento essencial ao desenvolvimento saudável da criança. Através dele torna-

se possível não só a sua interação com o meio em que se encontra inserida, como também 

a ativação do seu potencial criativo. O brincar pressupõe interação, bem como relação social, 
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por isso, ele pode contribuir de modo significativo na formação de atitudes sociais durante o 

desenvolvimento infantil, tais como: respeito mútuo, solidariedade, cooperação, obediência 

às regras, senso de responsabilidade, iniciativa pessoal e grupal. É brincando que a criança 

desenvolve habilidades e competências cognitivas, emocionais, intelectuais e motoras. 

Dewey defendia a ideia de que as crianças assimilam melhor os ensinamentos quando 

realizavam tarefas associadas ao conteúdo que fora ensinado. Foi assim que as atividades 

manuais e criativas ganharam espaço no currículo escolar e os alunos foram estimulados a 

experimentar e desenvolver seus próprios pensamentos. Desta forma, a democracia e 

liberdade de expressão ganharam peso, por permitirem o maior desenvolvimento dos 

indivíduos. Ele considerava a ambos como instrumentos essenciais para a manutenção 

emocional e intelectual das crianças.  

O filósofo também defendia a educação progressiva, na qual o objetivo é educar a criança 

como um todo, visando seu crescimento físico, emocional e intelectual. 
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9.2.2.6 ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL  
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I Apresentação 
 

Uma prática pedagógica sustentável deve, a rigor, ter em sua estruturação certo arcabouço 

de atividades que propiciem aos seus interlocutores um diálogo imanente entre teoria e 

prática. Pensar a práxis pedagógica significa, invariavelmente, um debate sistemático acerca 

da forma em que toda a comunidade escolar age. Está no agir a faculdade de percepção 

macro daquilo que o homem faz em seu cotidiano.   

Atitudes simples como o ato de comer (o que comer), sentar-se à mesa, manipulação de 

utensílios e, até mesmo, as relações estabelecidas durante este ato, são condições de 

possibilidade para a prescrição do grau de historicidade do indivíduo. O mundo 

contemporâneo entende o ato de comer como um ritual necessário para manutenção de 

alianças de afeto ou sistemáticas de ordem social.  

O mundo em sua pluralidade tem mostrado aos seus habitantes que a alimentação possui 

nuances importantes e que seu descumprimento tem como maior consequência a diminuição 

da vitalidade humana e, até mesmo, a morte. Os seres humanos, sobretudo na América 

Latina, que se viam preocupados com a manutenção mínima de suas mesas, hoje se veem 

com a obrigação de redimensionar essa prática. Mas essa não é uma prática de todos. A 

América Latina, segundo dados da ONU (UNESCO, 2015) é o local do mundo onde 207 

milhões de pessoas jamais fizeram uso do vaso sanitário. Este mesmo relatório afirma que 

cerca de 280 milhões de pessoas (sobretudo crianças e idosos) passam algum tipo de 

privação alimentícia (fome) por conta da pobreza, corrupção, desastres ambientais e outras 

mazelas desta ordem. 

O gráfico da fome no Brasil alcança 13 milhões de pessoas que, por problemas sociais, se 

alimentam com três quartos do total de calorias mínimas para a manutenção de seus corpos. 

Para uma melhor descrição, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, diz, 

especificamente, sobre o Distrito Federal, que 63 mil famílias são atendidas diretamente por 

programas do governo com o intuito de melhoramento das condições alimentares. 

Diante da percepção de todo este fenômeno e, mais que isso, movidos pelos objetivos 

institucionais que regem os Estabelecimentos de Ensino Público do Distrito Federal e, por 

isso, do Jardim de Infância 02 do Cruzeiro, que sistematizamos esta proposta. Assim, este 

projeto faz parte, além do currículo da educação infantil, da Proposta pedagógica da referida 

Escola. O projeto nasce no cerne do Jardim de Infância como desdobramento político-
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pedagógico, recebendo o mesmo nome de sua proposta maior, ou seja, Alimentação 

Saudável.  

 

II Descrição do Problema 

 

O patrono da Educação Brasileira, Paulo Freire, nos ensina que toda demonstração da gama 

de problemas de ordem pedagógica, social ou política deve, inevitavelmente, partir da 

prescrição de seus envolvidos (FREIRE, 1982, p. 09 -11).  

Assim, a construção do projeto Alimentação Saudável nasce com o estudo do universo 

alimentar das crianças, alunas do Jardim de Infância 02 do Cruzeiro. Essa instrução se 

mostra guiada a partir de dois eixos, quais sejam:  

a) Eixo 01 – Recusa da merenda apresentada pela escola (verduras, frutas, legumes, 

peixes).  

b) Eixo 02 – Preferência por alimentos industrializados (sucos, biscoitos recheados, 

salgadinhos, refrigerantes).  

Há que se considerar o fato de que em meio as muitas atividades dos pais, a 

alimentação de seus filhos, assim como todo o convívio, ocorre de forma fragmentada. Essa 

estagnação ao ocorrer leva crianças e adultos ao desestímulo de práticas alimentares sadias, 

dentre estas uma alimentação desconectada de redes wi-fi (celulares, tablets e todas as 

redes sociais).  

As crianças ao chegarem ao Jardim de Infância não possuem autonomia mínima, 

destreza, de sentarem-se à mesa, manipularem utensílios, não falarem enquanto mastigam, 

comerem de forma vagarosa, degustarem o alimento ou apreciarem a variedade dos 

alimentos.  

Parece relevante admitirmos que toda essa conjuntura limita os envolvidos em sua 

capacidade de experimentar alimentos alheios aos demonstrados no eixo 02. Há, por assim 

dizer, uma negativa a priori de alimentos que ainda não foram experimentados ou que não 

fazem parte do seu cardápio diário em casa. 

 

III Público-alvo 
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O projeto destina-se às crianças de 04 a 06 anos e à comunidade escolar local do 

Jardim de Infância 02 do Cruzeiro. Em 2018 a escola funciona com uma criança com 

necessidades especiais, atua com 8 (oito) turmas com horário de funcionamento em dois 

turnos – matutino (7h30min às 12h30min) e vespertino (13h30min às 18h30min) 

 

TURNOS 1º PERÍODO 2º PERÍODO 

MATUTINO 02 02 

VESPERTINO 02 02 

 

As crianças são oriundas das Cidades satélites e do Plano Piloto. O total de 

matrículas, neste ano, no turno matutino é de 80 crianças e no turno vespertino é de 74, 

totalizando 154 crianças, com faixa etária entre 4 e 6 anos, de acordo com dados no quadro 

abaixo:  

CIDADE DE ORIGEM QUANTIDADE 

Cruzeiro Novo 110 

Cruzeiro Velho 7 

Sudoeste 8 

Octogonal 2 

SMU 2 

Estrutural 10 

Guará 2 

São Sebastião 2 

SAI 2 

Taguatinga 2 

Jardim Ingá 1 

Sobradinho 1 

Águas Claras 1 

Núcleo Bandeirante 1 

SOF Sul 1 

Aguas Lindas -GO 2 

Total 154 
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IV Justificativa 

  

Este projeto tem sua base genealógica construída à luz da observação do público-alvo, 

conversas informais com seus pais, responsáveis e pessoas de seu convívio e, 

essencialmente, da síntese dos elementos anteriores frente a realidade alimentar da 

sociedade brasileira. Ao descrevermos a recusa da merenda apresentada pela escola às 

crianças e a preferência destes por alimentos industrializados, consolidamos uma demanda 

a qual a escola tem interesse pedagógico em contribuir.  

Assim, este projeto se justifica pela fragilidade da comunidade escolar1 na percepção 

sistemática dos alimentos. Por isso, este projeto visa um debate amplo de conscientização 

e ação diante de uma alimentação saudável e de qualidade. Assim, esta proposta entende a 

alimentação saudável de forma ampla, desde a escolha das melhores sementes para o 

plantio até a postura diante dos alimentos já preparados. Pressupõe-se, então, uma 

alimentação autônoma, isenta de pressupostos comerciais e com características que 

considerem o ser que se alimenta em sua capacidade social, moral e ética.  

O debate sobre Alimentação Saudável no cerne da Educação Infantil possibilita a 

transferência dos elementos pedagógicos de intervenção escolar para dentro dos lares, do 

trabalho dos país e responsáveis, das reuniões familiares, das igrejas e em todo o trajeto 

político que as crianças percorram. O Jardim de Infância 02 do Cruzeiro preocupa-se com a 

formação destas crianças como cidadãs, futuros trabalhadores, pessoas que irão comprar 

seus alimentos no futuro e oferecer-lhes aos seus filhos. Por isso, a educação infantil é o elo 

primeiro de intervirmos em práticas alimentares diferentes das atuais. 

Cabe-nos afirmar que este projeto, Alimentação Saudável, coopera diretamente com o 

Estado em, no mínimo, três dimensões, quais sejam: a Saúde, a Educação e a 

Sustentabilidade. Erradamente pensa-se que a saúde começa quando o indivíduo recorre 

ao hospital e lá, prontamente, há uma estrutura sistemática pronta para o atendimento. É 

sabido que a valorização da saúde ocorre com atividades diárias simples como, no caso, 

uma alimentação coerente com aquilo que o corpo humano efetivamente necessita. Um 

                                                           
1 Inclui-se de forma invariável todos aqueles envolvidos no processo de ensino, ou seja, pais, professores, 
servidores de toda ordem e os alunos.  
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corpo bem alimentado2 desde sua concepção é capaz de reduzir drasticamente a quantidade 

de vezes que recorre aos hospitais. O fator educativo também requer atenção, uma criança 

melhor alimentada, por possuir mais saúde e vitalidade, é capaz de se relacionar melhor com 

o processo de ensino e aprendizagem. É sabido, por exemplo, que em países pobres as 

crianças não conseguem um avanço significativo ao longo dos anos de escolaridade por 

conta de, além de inúmeros problemas sociais, problemas gerados que possuem a má 

alimentação como causa.  

V Objetivos 

Objetivo Geral:  

• Constituir perspectiva didática e pedagógica que possa interferir no 

processo alimentar dos alunos do Jardim de Infância 02 do Cruzeiro. 

• Gerar hábitos saudáveis de alimentação e autonomia. 

  

Objetivos Específicos: 

• Criar hábitos de alimentação saudável. 

• Estimular o autosserviço alimentar. 

• Orientar o uso dos utensílios, tais como: pratos de vidro, copos de vidro 

e talhares de inox. 

• Reforçar a autonomia e responsabilidade da criança com os alimentos, 

lixo orgânico e reciclável e seus desdobramentos. 

• Fazer com que as crianças percebam a importância de horta no contexto 

da Escola. 

• Permitir que os alunos plantem, reguem e colham seu próprio alimento 

a partir de horta escolar. 

• Envolver a comunidade escolar na percepção do alimento produzido e 

colhido na escola, criação e manutenção de horta. 

• Realizar parcerias com o comércio local na perspectiva de realizarmos 

feira solidária de alimentos. 

 

                                                           
2 Recorro aqui a prescrição do Governo Federal no que tange ao seu envolvimento político com as demandas 
alimentares - Cf. BRASIL, Ministério da Saúde. Dez passos para uma alimentação Saudável. 2002. (Disponível 
em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_criancas.pdf . Acesso em 21 de abril de 2018). 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_criancas.pdf
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VI Metodologia 

  

O planejamento didático parece ser, certamente, uma cláusula pétrea dentro da ação do 

professor. Por assim dizer, conforme admite (CAPECCHI et Al, 2017, p. 692) antes de 

realizarmos quaisquer tipos de planejamento é de extrema importância seguirmos uma lógica 

dual. Em primeiro lugar é de extrema relevância consultarmos o público-alvo (pais ou 

responsáveis) acerca da necessidade ou não de realizarmos determinada intervenção. Uma 

ação desorientada por sua insignificação in loco parece ser uma atitude pedagógica fadada 

ao fracasso e, por isso, pertencente apenas ao escopo de profissionais de origem 

burocrática, longe, efetivamente, da sala de aula e de sua dialética. Desse modo, a 

comunidade inerente ao Jardim de Infância 02 do Cruzeiro, mostra-se favorável ao projeto 

Alimentação Saudável. Em segundo lugar é necessário que haja um pacto saudável em 

nome do bem-estar das crianças. Este pacto indica um processo contínuo de sensibilização 

da comunidade escolar no que tange ao desenvolvimento sadio de hábitos alimentares 

iluminados por este projeto.  

Desse modo, um dos gargalos do projeto encontra-se na perspectiva de convencermos os 

pais de que existem alguns pontos peculiares na alimentação de seus filhos que podem 

comprometer a saúde das crianças em médio ou longo prazo. Esses pontos específicos são 

manifestados naturalmente no escopo da escola quando as crianças abrem suas lancheiras 

e retiram de lá alimentos ricos em açucares, gorduras, corantes ou condimentos. Por assim 

dizer, por pensarmos numa ressignificação alimentar de caráter exógeno, como nos ensina 

Darcy Ribeiro (2006, p. 145), a primeira orientação a ser dada aos pais ou responsáveis é 

que estes evitem enviar lanche às crianças. O Jardim de Infância 02 do Cruzeiro no âmbito 

daquilo que prescreve a Unidade Regional de Infraestrutura e Apoio Educacional - UNIAE se 

responsabilizará pela conscientização dos alunos acerca da importância da Alimentação 

Saudável. A escola estará ainda atenta sobre a possibilidade de a criança frequentar a 

Unidade de Ensino desprovida de significativa alimentação. O processo de conscientização 

de pais ou responsáveis dar-se a partir do espaço escolar e não em sua estrutura 

inversamente proporcional.  

Desse modo, a sensibilização da comunidade escolar ocorrerá de forma contínua e 

atemporal, seguindo, sobretudo, as etapas do projeto Alimentação Saudável. Por isso, o 

fato de indicarmos ao pai ou responsável que este não deve enviar lanche ao filho, estes 
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poderão portar, normalmente, frutas da época ou aquelas em que suas famílias mais 

saboreiam. É pertinente alertarmos que esta condição será elemento de destaque na ação 

do professor, ou seja, o docente irá trabalhar com seus alunos em dia específico para que 

tragam frutas e as partilhe com seus colegas de classe e membros da escola naquele 

momento. Esse tipo de ação além de trabalhar de forma clara as relações políticas oriundas 

do cerne escolar irá permitir aos alunos a verificação daquilo que seus colegas degustam em 

suas casas. O professor levará em conta os nomes que cada família dá as frutas, as histórias 

que os avós contam sobre frutas, as aventuras em chácaras ou sítios que os alunos contam 

em detrimento daquele alimento.      

O corpo docente é agente definitivo na estrutura deste projeto. Esta sobre ele a necessidade 

de organização de todo o trabalho docente, neste caso, responsável pelo incentivo de 

consumo de frutas, verduras e legumes ainda não experimentados. A experimentação 

alimentar do novo sempre é uma atitude de difícil submissão. Por conta disso há organismos 

que não conhecem a vastidão de sabores possíveis, de estruturas alimentares, de fibras e 

proteínas. Neste sentido, caberá ao docente ter também uma alimentação diferente tendo 

em vista que o processo de conscientização começa pela eminência do exemplo.  

Numa contextualização pedagógica não basta o deblaterar de palavras significativas sem 

que estas tenham significância para aquele que as emite. Só para uma melhor descrição, o 

filósofo Sêneca nos indica que “o exemplo estático possui mais significação que a palavra 

emitida” (SENECA, 1990, p. 131). É claro que não queremos com isso colocar a 

responsabilidade única no escopo do professor, pelo contrário, entendemos que está no 

professor o papel de refletir socialmente aquilo que ele faz e milita. “O professor é agente 

social natural de transformação social” (FREIRE, 1982, p. 45).  

Os alunos, então, serão conduzidos por seus professores à experimentarem novos 

alimentos. Esta condução será realizada por meio do lúdico e do diverso. O lúdico permitirá 

ao aluno que vivencie todo arcabouço pedagógico do projeto Alimentação Saudável sem 

que este perceba a quantidade de elementos sócio-políticos existentes na atmosfera 

pedagógica. É no lúdico que o aluno aprenderá todo o processo de transformação do solo, 

das plantas, das flores, dos pássaros e insetos polinizadores e, finalmente, do gosto azedo, 

doce, amargo, ácido e alcalino e da estrutura dura e macia de cada alimento. 

É claro que toda essa verificação requer uma mastigação orientada por profissional 

específico. O professor reconhecendo a vastidão que é o conhecimento propiciará ao aluno 
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a conscientização da forma correta de mastigar, do correto uso dos utensílios, de assepsia 

bucal, da importância de comer com as mãos limpas, de ter uma postura adequada diante 

do alimento. É claro que para facilitar a relação entre o concreto e o abstrato os professores 

apresentarão aos alunos histórias sobre a temática e todo o conjunto simbólico que permita 

ao aluno perceber, respeitando seu tempo e idade, as condições específicas de toda a 

conjuntura que se dispõe a alimentação. Caberá ao professor, ainda, a manipulação e 

adaptação de histórias, livros, contos, músicas e todo o campo didático que vise a melhor 

fixação do projeto Alimentação Saudável em suas salas de aulas.    

    Outro fator que requer destaque são os utensílios utilizados na escola. Historicamente a 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, inicialmente com verbas do 

FUNDEF3 e, atualmente, com recursos do FUNDEB4 admitia utensílios próprios usados em 

todo o Brasil. Os pratos e colheres azuis, com a logo do FNDE/MEC5 foram utilizados de 

forma extemporânea, por várias gerações, dentro do contexto da SEEDF. Esse uso foi, 

invariavelmente, questionado por merendeiros de carreira e pelos mesmos profissionais de 

empresas terceirizadas. Estes objetos mostravam-se alheios a realidade de todos os 

indivíduos em processo de escolarização. Não existia estes utensílios para vender no 

comércio dos bairros. Apenas as escolas públicas possuíam esses objetos. Há quem diga 

que tais utensílios, devido a difícil tarefa de retirada dos resíduos alimentares (gordura) 

mantinham gosto e\ou cheiro inapropriado no alimento. As crianças, no geral, não se 

adaptavam e, mais que isso, não havia estrutura de empoderamento daquilo que era feito 

na escola e sua relação com a comunidade. O uso de utensílios em casa não possuía 

significado com a escola e nem o seu contrário era apropriado. Pensando nisso, um grupo 

de professores da Escola Classe 15 de Ceilândia, de forma piloto, substituiu os talheres e 

pratos azuis por utensílios de vidro e metal utilizados de forma natural na casa de todos os 

cidadãos e cidadãs do Distrito Federal. 

Essa modificação demonstrou na Ceilândia, com público-alvo notado de crianças entre 6 e 

12 anos, uma ressignificação ética e cidadã daqueles que se alimentavam. Pensando nisso, 

o projeto Alimentação Saudável prescreve como uma de suas ações a transição imediata, 

                                                           
3 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de valorização do Magistério (Lei 
9429/1997). 
4 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Lei 11494/2007). 
5 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – Ministério da Educação. 
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para os alunos do Jardim de Infância 02 do cruzeiro, de pratos e talheres azuis por pratos de 

vidro e talheres de metal, além do processo de autosserviço alimentar e da prescrição da 

bebida servida à luz de jarras de vidro em espaço comum.  

A alimentação feita pela via do autosserviço tem como objetivo maior a precisão daquilo a 

qual cada indivíduo come. O projeto Alimentação Saudável não indica o comer pelo comer, 

pelo contrário, há a relação entre o comer de forma saudável e toda conjuntura sustentável 

do corpo e do meio ambiente. Pensando nisso, o autosserviço alimentar tem por premissa a 

redução de resíduos orgânicos (lixo) a partir de eventual desperdício. Mesmo assim, caso 

estes ocorram (restos de comida e cascas em geral), serão conduzidos ao processo de 

compostagem com o intuito de fazer com que os rejeitos retornem a sua forma de origem.  

Essa compostagem irá gerar um composto significativo (adubo) que será utilizado para a 

formação e manutenção de horta. A horta se caracteriza por ser uma ação continuada, ou 

seja, encontra-se numa gama temporal distinta e desassociada dos 200 dias letivos 

indicados pelo calendário escolar. Assim, sua apropriação pela comunidade é condição 

relevante para que esta se materialize. Mesmo assim, durante o ano letivo, cada turma adota 

a responsabilidade de cultivo e colheita, relacionando, sobretudo, a relação entre a 

Alimentação Saudávele o uso regular da água. Comer o alimento plantado pelas próprias 

mãos indicará aos alunos a capacidade de construção e manutenção de sua própria 

identidade. A produção dos discentes poderá, ainda, ser comercializada em pequena escala 

em feiras solidárias em conjunto com outros objetos como roupas (bazar), bijuterias e etc, 

desde que estes sejam de produção da comunidade local.  

É pertinente que se alerte que a manipulação de utensílios agrícolas terá a difusão do 

professor ou de pessoa com expertise da comunidade, com supervisão didática do professor. 

Tal pessoa com expertise para a construção da horta é importante que seja da comunidade 

para que gere vínculo de pertencimento, importante ainda que seja mais de uma, homens e 

mulheres, pais e mães, avôs e avós, não necessariamente formando relações binárias. Todo 

esse arcabouço de ações encontra-se amparado no escopo do projeto Alimentação 

Saudável, dentro do corpo de ações do Jardim de Infância 02 do Cruzeiro.      

 

VII Cronograma 
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O projeto Alimentação Saudável pressupõe, por organização docente, a premissa de 200 

dias letivos. Mesmo assim, entendemos o projeto de continuidade efetiva a partir de sua 

implementação. 
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Elaboração do Projeto            

Conscientização / Sensibilização            

Dia da alimentação saudável            

Autosserviço alimentar (prato e talheres).             

Autosserviço alimentar (jarra de vidro).            

Autosserviço alimentar (completo).            

Reunião com os pais ou responsáveis 

com o objetivo de construir horta escolar. 

           

Implementação de Horta            

Formação docente específica para o 

projeto Alimentação Saudável. 

           

Festa junina saudável             

Encontro com pais e responsáveis para 

demonstração de elementos do projeto 

Alimentação Saudável. 

           

Acompanhamento e avaliação do projeto 

Alimentação Saudável. 

           

Semana de Educação para a vida (debate 

sobre alimentação saudável). 

           

Dia nacional da educação ambiental 

(debate sobre alimentação saudável)  

           

Planejamento pedagógico da comunidade 

escolar / dia letivo temático (debate sobre 

alimentação saudável). 

           

 

 

VIII Acompanhamento e avaliação 
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Este projeto terá como premissa de avaliação os pressupostos admitidos por Cipriano 

Luckesi, ou seja, o contraponto entre aquilo que descreve a avaliação da aprendizagem dos 

envolvidos no projeto Alimentação Saudável e as experiências vividas na escola a partir 

das relações que o projeto irá admitir (LUCKESI, 2005, p. 19).  

Será igualmente admitido a relação entre aquilo que está sendo planejado e a prática 

específica de execução do projeto, conforme nos indica Hoffmann, dito de outra forma, “[...] 

a respeito da contradição entre o que é falado e o que é praticado [...]” (HOFFMANN, 1993, 

p. 78).  

Para todos os casos o acompanhamento do projeto Alimentação Saudável ocorrerá pare 

passo e in loco a partir da equipe de gestão da escola e por meio do planejamento 

pedagógico da comunidade escolar em dia letivo temático. A avaliação deverá seguir quatro 

pressupostos: 

• Primeiro pressuposto: A sensibilização feita pela escola às famílias; 

• Segundo pressuposto: o autosserviço alimentar. 

• Terceiro pressuposto: A implementação da horta. 

• Quarto pressuposto: A interação entre o projeto Alimentação Saudável e a 

comunidade escolar. 

 

IX Revisão bibliográfica 

 

O projeto Alimentação Saudável é sustentado numa estrutura descritiva, ou seja, por 

meio daquilo que é estabelecido na escola e em sua relação com a comunidade. E assim, 

por entendermos ser este um projeto voltado para as questões alimentares e, de certa forma, 

por indícios de agricultura familiar que desdobramos todo este escopo. Em todos os casos, 

a base de sustentação epistemológica do projeto se dispõe por meio de ações dialógicas.  

Desse modo, a revisão bibliográfica a qual recorreremos encontra-se no conjunto 

sistemático admitido Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação – 

FAO e pela Secretaria Especial de Agricultura e do Desenvolvimento Agrário – MDA. 
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Acompanhamento e avaliação 

           A avaliação se procederá através da observação sistemática, crítica e criativa da 

professora acerca das ações, brincadeiras, interações e interesses da criança durante e após 

a realização das atividades e a utilização de múltiplas formas de registros feitos pelos adultos 

e pelas crianças, como fotografias, desenhos, álbuns, relatórios e documentação que permite 

às famílias o conhecimento do trabalho realizado pelo Jardim de Infância 02. 

            Por meio da avaliação, o professor fará a observação e intervenção na prática do 

educando processualmente e sempre que necessário. A avaliação na educação infantil 

obedece ao que propõe a LDB nº 9.394/96 em seu artigo 31: "A avaliação far-se-á mediante 

acompanhamento e registro do desenvolvimento do educando, sem o objetivo de promoção, 

mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental".  

Considerando a importância do Projeto "Jardim com Arte", a equipe de professoras e 

gestoras se posicionam acerca dos aspectos positivos e negativos ao longo do ano letivo, 

nas coordenações pedagógicas, como forma de avaliar e melhorar as ações pedagógicas. 
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10. ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA  

 

As Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil consideram a criança como um ser 

original e criativo, que aprende na vida social e no espaço escolar, que tem potencialidade e 

necessidade de interagir e de refletir sobre a diversidade do conhecimento humano, que tem 

direito de ter acesso ao conhecimento na sua complexidade, prática e teórica, que modifica 

o que sabe, constantemente, que participa da construção do saber escolar e que é um 

produtor de cultura.  

O Jardim de Infância 02 reconhece e concebe seu fazer pedagógico promovendo a 

integração entre os Princípios expressos na DCNEI, os Direitos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento, os Campos de Experiências, os Eixos Integradores do Currículo e os Eixos 

Transversais do Currículo em Movimento. Promover essa prática pedagógica envolve as 

ações estabelecidas na Proposta Pedagógica desde o planejamento, passando pela 

avaliação e o processo de consolidação da aprendizagem e desenvolvimento. 

O desenvolvimento dos projetos acontece integrando a instituição e seus pares a um 

objetivo em comum, viabilizando por meio de atividades e linguagens diversas a significação 

de conceitos e concretização do saber. Estas ações significativas estão registradas através 

do planejamento, atividades em fichas, experiências, organização do tempo e espaço da 

escola, pesquisas e aulas vivenciais (saídas pedagógicas). E dentro dessa perspectiva, há 

um movimento de rever, reavaliar e reconcretizar as práticas para assim atender os objetivos 

propostos em sua Proposta Pedagógica.    

Os profissionais do Jardim de Infância 02 exercem os cuidados educacionais que é 

quando o cuidado com o corpo é associado à cultura e às relações sociais, ou seja, são 

conhecimentos interdisciplinares, como alimentação, aprendizagem dos diferentes campos 

de experiência, brincadeiras, higiene e controle corporal, movimento, repouso e descanso, 

cultura popular, recepção e despedida. Nessa perspectiva, percebe-se o empenho de todas 

as pessoas envolvidas nesse processo desde o momento da sala de aula, das atividades 

coletivas, bem como do envolvimento da família, gerando a toda comunidade escolar a 

concretização do fazer pedagógico de qualidade, e tendo o olhar crítico que avalia e reavalia 

essas ações constantemente.  
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As interações no espaço escolar constituem-se como possibilidades de ouvir o outro, 

conversar e trocar experiências e a maneira como ocorrem influencia na qualidade do 

processo de aprendizagem e desenvolvimento, contribuindo decisivamente para a 

construção de vínculos com o outro e com o conhecimento.  Nesse contexto, os registros 

espontâneos ou dirigidos das crianças, os bilhetes enviados para a família, os encontros da 

família na escola (reuniões, festividades, confraternizações), as reuniões pedagógicas das 

professoras, a formação continuada dos profissionais, as parcerias com pessoa jurídica e 

física, o apoio especializado da Equipe de Aprendizagem, as contribuições da APM e 

Conselho Escolar, as orientações da Coordenação Intermediária, articulam e promovem 

reflexões e ações na organização e no fazer pedagógico.     

 

11. PLANO DE AÇÃO 

 

O plano de ação é essencial como ferramenta de gestão, possibilitando meios, 

materiais, oportunidades e condições para que os funcionários do Jardim de Infância 02, 

juntamente com a comunidade escolar possa desenvolver um trabalho com qualidade e 

eficiência.     

 

11.1 Dimensões de Gestão  

 

11.1.1 Gestão Pedagógica  

Objetivos:  

● Garantir a todas as crianças condições de construção do conhecimento. 

● Incentivar a formação de uma consciência ecológica, buscando-se compreender 

as possibilidades e os limites de transformar os comportamentos individuais e 

sociais, no sentido de valorização da vida, das relações sociais e destas com a 

natureza. 

● Envolver a comunidade escolar nas decisões e nas ações relacionadas à garantia 

do direito à educação de qualidade, através da articulação dos membros 

envolvidos e a contribuição de suas atribuições.      

Metas: 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

                           COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO 
JARDIM DE INFÂNCIA 02 DO CRUZEIRO 

 

102 
 
 

● Oportunizar atividades criativas e projetos onde a criança tenha a capacidade de 

construir o seu conhecimento de maneira participativa e ativa.  

● Seguir parâmetros, currículo e programas estabelecidos para Educação Infantil.   

● Adquirir excelente acervo de literatura infantil.  

● Manter em bom estado os materiais pedagógicos e os brinquedos da escola. 

● Manter inter-relação com as crianças tornando-as cientes de que este vínculo 

representa, para elas, uma fonte contínua de afetividade.  

● Observar a criança na sua individualidade e conhecer suas necessidades e 

anseios. 

● Conscientizar a todos da escola, da necessidade de racionamento de todos os 

recursos naturais utilizados pela escola.   

● Realizar coleta seletiva.  

● Utilizar a horta como recursos de interação da criança com a natureza.  

● Estimular atitudes sustentáveis nas atividades diárias.  

● Estimular a participação da comunidade escolar na elaboração e atualização da 

Proposta Pedagógica da escola, bem como em sua aplicação e avaliação.   

● Aprimorar a comunicação entre a escola e a comunidade através da efetiva 

participação do Conselho Escolar e APM.  

● Promover a avaliação semestral do trabalho pedagógico e administrativo.  

● Incentivar a participação da comunidade escolar nos eventos promovidos pela 

escola.    

            As ações para a organização do trabalho pedagógico estão relacionadas e 

articuladas com o envolvimento de todos que atendem a criança, desde o momento da 

acolhida até o encerramento das atividades com a entrega da criança para a família. E para 

a realização dessas ações existe a concepção teórica que baseia a prática, a qual concretiza 

o desenvolvimento da aprendizagem das crianças através das atividades desenvolvidas na 

sala de aula, nos outros espaços e registradas, seja por fichas, folhas, observações, 

relatórios, fotos e outros. Para fomentar essa prática, as professoras também participam da 

formação continuada oportunizada pelo CAPE – Centro de Aperfeiçoamento dos 

Profissionais de Educação, que são oferecidas nos dias de semana de terça-feira ou às 

quinta-feira e nas coordenações coletivas que acontecem na quarta-feira. Atualmente quatro 

professoras fazem curso no CAPE, na terça-feira matutino, as professoras Fabíolla e Késsia 
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participam dos cursos Atendimento Educacional Especializado e O brincar e a Infância: A 

Educação Física para Pedagogos na Educação Infantil e nos Anos Iniciais, respectivamente. 

Na quinta-feira matutino e vespertino, as professoras Flávia Costa e Flávia Ribeiro, 

participam do Projeto Educação com Movimento: O Brincar e a Infância na Escola e Maria 

da Penha vai à Escola. 

           A coordenação pedagógica coletiva acontece toda quarta-feira, abordando uma pauta 

das necessidades elencadas pela equipe e comunidade, esse momento oportuniza o 

acompanhamento, a avaliação e o compartilhamento da práxis pedagógica e administrativa 

e também a formação continuada, seja dada pela EEAA, por uma professora do Jardim ou 

convidado. Nas demais coordenações, as professoras se ocupam com as suas 

responsabilidades para atender às crianças. A coordenação coletiva é acompanhada pela 

Coordenadora Ryane e Direção. O planejamento pedagógico atende a diferentes e 

convergentes dimensões, calendário escolar, cronograma das atividades, a organização da 

proposta curricular, a fase que oferta, a inclusão de crianças especiais, o horário das 

atividades e as necessidades das crianças. É nesse momento que ocorre a análise dos Eixos 

Integradores e Transversais e o registro dos Campos de Experiência no planejamento 

semanal, que se caracteriza por sua flexibilidade.    

           Juntamente com essas ações, soma-se o Conselho de Classe, que através do 

acompanhamento e olhar avaliativo da professora, concebe uma discussão para o 

acolhimento das demandas em cada sala de aula e consequentemente também atende 

coletivamente as necessidades de todas as crianças. Por se tratar de um dos instrumentos 

do processo avaliativo, o Conselho de Classe, colabora com a produção do registro do RDIA 

– Relatório Descritivo Individual do Aluno e é realizado semestralmente com registro em Ata. 

            Toda essa organização é imprescindível para pensar os tempos, os ambientes, os 

materiais, bem como as rotinas que são organizadas no Jardim de Infância para atender as 

165 crianças.     

 

11.1.2 De Resultados Educacionais 

           A avaliação se dá no sentido de compreender os processos, e não os produtos das 

atividades. Assim, por meio das brincadeiras e interações, os profissionais da educação 

acompanham como as crianças recepcionam suas propostas e como se apropriam do 

patrimônio cultural da humanidade, como se posicionam nas relações sociais, como 
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desenvolvem a criatividade, a imaginação, as experimentações e vivências e o fazem não 

para atribuir notas ou atestar fracassos ou avanços, mas para, de acordo com Vigotski 

(2012), atuar na zona de desenvolvimento iminente, a fim de colaborar com o 

desenvolvimento de novas formações nas crianças (Currículo em Movimento do DF). 

O Jardim de Infância 02 do Cruzeiro organiza seu trabalho avaliativo a partir da 

observação crítica dos responsáveis pelo processo de aprendizagem, envolve os 

profissionais de educação, com a sistematização dos registros, a criança, através da 

oralidade e registros espontâneos e a família, pelo olhar e a participação em reuniões e 

registros em agenda. Envolve, desse modo, a avaliação e auto avaliação de todos os 

segmentos da escola.    

Por meio de um portfólio, os trabalhos das crianças são organizados pelas 

professoras. Nele, observa-se o progresso contínuo da criança em relação à aprendizagem. 

É um meio de expressar, de forma visual e concreta os avanços conquistados pela criança, 

onde o parâmetro de comparação é ela mesma. Ainda considera a escuta sensível, a 

observação, o processo de experimentação da criança e o relatório descritivo.  

Ao final de cada semestre letivo, é realizada reunião de pais, especificamente para 

estabelecer um diálogo reflexivo entre a família e a escola do desempenho da criança 

durante determinado período.  

 

11.1.3 Participativa 

           A reflexão sobre uma proposta participativa possibilita a vivência da prática 

democrática e as circunstâncias nas quais vivemos e das quais fazemos parte. Esse 

complexo de elementos: lugares, objetos, ações, relações, palavras, significados, 

intencionalidades, movimentos, tempos e agentes compõe nossa realidade. O desafio é 

ordená-los em uma prática-reflexiva com a participação de todos os segmentos do Jardim 

de Infância 02 e na organização de registros que estabelecem a gestão democrática.  

            Além das ações pedagógicas efetivamente realizadas em sala de aula, agrega-se a 

essa prática participativa, o Conselho Escolar com suas atribuições, a Associação de Pais e 

Mestres e as parcerias com os responsáveis e pessoas jurídicas. E ainda, é utilizado canais 

de comunicação com a comunidade escolar através de bilhetes na agenda, murais, e-mail e 

rede social, que viabilizam as informações, sugestões, acompanhamento, observações e 
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direcionamento das tomadas de decisão e possibilita a construção de identidade da escola 

e dos sujeitos que nela congrega.   

 

11.1.4 Gestão Administrativa   

Objetivos: 

● Possibilitar e incentivar a formação continuada dos profissionais em educação. 

● Promover ações para a conservação do patrimônio escolar e fazer levantamento de 

materiais necessários ao funcionamento da escola. 

● Praticar atos relativos ao desenvolvimento da documentação escolar.  

● Garantir o pleno funcionamento dos órgãos consultivos e deliberativos da instituição 

educacional.        

Metas: 

● Oportunizar condições de acesso dos profissionais de educação aos cursos, 

palestras, exposições, encontros e fóruns oferecidos pela SEEDF e de interesse da 

instituição.  

● Viabilizar momentos de estudo e reflexões no período de coordenação pedagógica 

semanalmente.   

● Promover encontros dos profissionais de educação para valorização dos mesmos. 

● Estimular a parceria entre escola x comunidade em pequenos reparos. 

● Proporcionar um ambiente escolar limpo, seguro e agradável diariamente.   

● Realizar levantamento das necessidades para aquisição de materiais de consumo e 

permanente para o funcionamento das atividades escolares.   

● Garantir o pleno funcionamento da secretaria escolar dentro de suas atribuições.  

● Organizar o processo eleitoral da APM e do Conselho Escolar, sob orientação da 

SEEDF e legislação vigente, garantindo o direito de participação da comunidade. 

● Reunir APM e Conselho Escolar sempre que necessário para consultas e 

deliberações diante de impasses existentes no âmbito escolar.  

● Garantir a execução das decisões tomadas pelos órgãos em questão.    

● Seguir as orientações da UNIAE, relativas a merenda escolar e especificamente 

prestar contas de todo alimento recebido e servido aos alunos por meio do 

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL – PAE/DF. 
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11.1.5 Gestão Financeira 

Objetivos: 

● Estimular a aquisição de recursos financeiros para a manutenção das atividades 

administrativas e pedagógicas.   

● Garantir a adimplência da Associação de Pais e Mestres (APM) junto aos órgãos 

fiscais federais assim como com a Secretaria de Estado de Educação do DF.     

Metas: 

● Buscar parcerias com empresas públicas, privadas e outras instituições.  

● Estimular a contribuição mensal voluntária da APM e estabelecer novas fontes de 

receitas. 

● Utilizar os recursos financeiros disponíveis para compra de materiais ou pagamento 

de serviços que visem a manutenção da estrutura física e o suprimento de materiais 

pedagógicos e administrativos. 

● Manter atualizadas as prestações de contas dos recursos federais, do Distrito Federal 

e da APM.  

● Realizar, obedecendo os prazos legais, as Declarações de Imposto de Renda de 

Pessoa Jurídica (DIPJ), de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e Relação 

Anual de Informações Sociais (RAIS). 

   

        

12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

    

A criança deve ser compreendida como centro da organização da Proposta 

Pedagógica da Unidade Escolar, de modo que o adulto que lida com ela, seja capaz de 

observar e traduzir os anseios e singularidades que possuem no planejamento pedagógico. 

Em função disso, devemos estar atentos e valorizar os materiais produzidos pelas crianças, 

sejam eles: orais, escritos, gráficos, fotográficos, audiovisuais e outros.   

Os registros das atividades pedagógicas e as escutas nas rodas informais de 

conversas, dentre outros momentos, servirão de subsídio para a reestruturação da Proposta 

Pedagógica, pois é imprescindível dar efetividade aos questionamentos positivos e, também, 

propor soluções às fragilidades levantadas pelas crianças, para que suas vozes sejam 

ouvidas de forma prática em todos os espaços pedagógicos.   
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Durante o ano, a comunidade escolar pode acompanhar a realização das ações 

planejadas na Proposta Pedagógica através da divulgação de atividades no grupo da 

comunidade escolar (facebook), e os principais informes da Unidade Escolar, do informativo 

semanal, encaminhado na agenda das crianças, e nos murais da escola.   

 Em 2019 o Jardim de Infância 02 dará continuidade no processo avaliativo com a 

Avaliação Institucional e assim ao final de cada semestre letivo, será enviado aos pais e/ou 

responsável e aos funcionários uma pesquisa de opinião, que serve de subsídio para o 

contínuo crescimento enquanto Unidade Escolar e comunidade integradora e para a 

reestruturação da Proposta Pedagógica.   

A avaliação de cada item é instrumento orientador para reflexão e tomada de 

decisões.  A pesquisa contém perguntas diretas e de fácil entendimento. É solicitado às 

famílias que sejam respondidas com muita atenção e consideração.   

Sugere-se que façam sugestões, pois são muito importantes para o enriquecimento 

do trabalho.  É facultativa a identificação do portador da avaliação. 

 

 

 

 

Formulário modelo de Avaliação Institucional do Jardim de Infância do 02 Cruzeiro. 

   

  

Jardim de Infância 02 do Cruzeiro 

Avaliação Institucional 2019 – 1º Semestre 

 

Favor responder o questionário qualitativo em relação as 

questões abaixo. 

 Ótimo Bom Regular Ruim 

1. Qualidade da educação infantil prestada pelo 

Jardim de Infância 2 do Cruzeiro. 
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2. Qualidade do serviço prestado pela sala de 

recursos. 

    

3. Qualidade do serviço prestado pela equipe de 

conservação e limpeza. 

    

4. Qualidade do serviço prestado pela 

portaria/recepção da escola. 

    

5. Qualidade do serviço prestado pela Direção.     

6. Qualidade do serviço pelos professores.     

7. Opinião quanto aos projetos desenvolvidos pela 

escola. 

    

8. Atuação da Associação de Pais e Mestres.     

9. Atuação do Conselho Escolar.     

10. Participação da Família na escola.     

     

Comentários e sugestões utilize o verso do folheto. 

Caso queira se identificar. Nome:________________________________________  

E-mail:_______________________________________ Telefone:______________ 
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15. ANEXOS 
 

 

Equipe gestora                                           Semana Pedagógica                                                         

 

  

Reunião de pais e/ou responsáveis 

Coordenação Pedagógica 
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Coordenação Coletiva.Estudo com a Pedagoga Vanessa da Equipe Especializada de Apoio 
a Aprendizagem - EEAA/SEDF " Educação para todos, Educação Inclusiva". A criança e o 
Período de transição.04/04/2019 

 

Estudo sobre Funções Executivas Cerebral com a Pedagoga Vanessa da EEAA. 
27/02/2019 
 

 

Formação continuada Encontro Pedagógico: Metodologias Ativas- UNIEB-PP. 21/03/2019 
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 VII PLENARINHA 

 

 

Acolhida 

 

Hora cívica 
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Oba! Hora da História! Semana Distrital de Conscientização e Promoção de Educação 
Inclusiva com início na acolhida através da contação da história Esta é Sílvia. 04 a 
08/03/2019. 
 

   

Higiene Bucal                            Uso sustentável da água           Dengue 

 

 

 

 

 

Aniversário da Escola! Contação de história, desfile a fantasia, balão mania e o parabéns com um 
lanche bem gostoso. 
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Dia Letivo Temático: A escola que temos e a escola que queremos! Registro da escuta 
sensível. 
 

  
Participação dos pais na palestra "Como estimular a inteligência do seu filho. Ministrada pela Pedagoga 
Vanessa Krominski. 

 
 
 
 
Projetos 

     
Identidade e protagonismo Infantil. 
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 Atividade interventiva SOE de reconhecimento das emoções. 
 

 
 Projeto Alimentação Saudável,  Autosservimento e Horta. 26/02/2019. 
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Sopa de Letrinhas. 
 

             

 
O brincar do brinquedo 
 

      

 
Alfabicho 
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