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1. Apresentação da Proposta Pedagógica 

"Educar é crescer. E crescer é viver.  

 Educação é, assim,  

vida no sentido mais autêntico da palavra". 

Anísio Teixeira  

  

A elaboração desta Proposta Pedagógica (PP) iniciou em 2014 em função da            

necessidade de se organizar um conjunto de princípios orientadores que serviram           

de base para a estruturação dos fundamentos que norteiam a ação pedagógica            

deste estabelecimento de ensino desde então.  

De acordo com as DCN e a BNCC, o Projeto Político-Pedagógico – PPP,             

atualmente, denomina-se Proposta Pedagógica – PP, e é o documento que define a             

identidade da escola e determina como ela irá se relacionar com todos os             

envolvidos na comunidade escolar. Define as metas que se pretende para a            

aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que nela são educados e           

cuidados. É democrática, flexível, participativa, dinâmica, intencional, vislumbra        

objetivos, manifesta o pensamento da comunidade escolar e a função social da            

escola. É elaborado, portanto, num processo coletivo. 

Em 2015 foi iniciado um processo de atualização e reformulação desse            

documento e essa ação foi retomada no início do ano letivo de 2016, a partir da                

entrada de uma nova equipe gestora na direção da unidade escolar.  

Foram realizados diferentes momentos para discussão da PP com os           

segmentos da comunidade escolar no ano de 2016. Inicialmente a Direção e a             

Coordenação pedagógica atualizaram os dados mais objetivos e, após essa          

primeira revisão, houve uma reunião com as professoras para contribuições no           

processo de atualização e adequação.  
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Foi enviado um questionário para todas as famílias com o objetivo de             

elaborar um diagnóstico da situação socioeconômica da comunidade e levantar as           

expectativas dos pais em relação ao papel da escola.  

Em 2017, foi novamente feita uma atualização, quando os servidores           

puderam analisar o documento e fazer sugestões para acréscimos, alterações e           

outros.  

No ano de 2018, durante a semana pedagógica, com a participação dos             

servidores da Carreira Magistério e da Carreira Assistência, houve oportunidade de           

leitura e análise da PP em pequenos grupos, registro das sugestões de alteração e              

apresentação destes registros no grande grupo, além de momentos para discussão           

e contribuições com os responsáveis: 

 

 

 

 

 

 

                        Semana Pedagógica com os professores -Fevereiro de 2018 

  

Em 2019, no intuito de manter os profissionais da escola atualizados e            

adequar suas práticas às novas legislações, organizamos uma Roda de Conversa           

com a mediação da professora Maria Auristela Barbosa Alves de Miranda, que            

atuou como redatora do Novo Currículo em Movimento do Distrito Federal –            

Educação Infantil: 
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                    Semana Pedagógica com os professores -Fevereiro de 2019 

Também em 2019, buscando atender à necessidade de constante avaliação          

do trabalho realizado na escola e atualização do perfil da comunidade, enviamos um             

questionário para diagnóstico e avaliação institucional a todos os segmentos.  

Contemplando a necessidade de evidenciar o protagonismo infantil, as         

crianças foram chamadas a dar sua opinião sobre a escola que temos e/ou             

queremos em diversos momentos no cotidiano escolar.  

        

                                                                                                                               Turma do 1º Período de 2019 - turno matutino 
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                                                                     Turma do 1º Período de 2019 - turno vespertino 

 

                                                                                        Turma do 2º Período de 2019 - turno matutino 
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A constituição da comissão organizadora para a elaboração desta PP favoreceu            

o planejamento coletivo e o encaminhamento das ações para que o processo            

acontecesse democraticamente. A comissão organizadora ficou constituída por        

pessoas que se dispuseram a participar: Jeahnny (diretora), Silvana (coordenadora)          

e Raquel (mãe de aluno). Após a incorporação das sugestões do grupo à             

metodologia proposta, a comissão organizadora ficou responsável por organizar os          

dados e elaborar o texto preliminar do documento, apresentá-lo à comunidade para            

análise e sugestões, sendo que as coordenações pedagógicas e os dias letivos            

temáticos foram os principais momento para discussão. 

Diante disso, esse trabalho é o resultado da reflexão e da troca de             

experiências tendo como base para estudo e formalização da PP, o Currículo da             

Educação Infantil das Escolas Públicas do Distrito Federal, Diretrizes Nacionais da           

Educação Infantil e a Base Nacional Comum Curricular.  

A Proposta Pedagógica do Jardim de Infância 106 Norte contempla a Lei de             

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/96, a Constituição Brasileira,            

o Estatuto da Criança e do Adolescente, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a             

Educação infantil (2010), o Currículo em Movimento da Educação Básica –           

Educação Infantil (2018), Diretrizes de Avaliação (2014- 2016), Regimento Escolar          

da SEEDF e demais legislações pertinentes.  

 

2. Historicidade da Escola 

A Instituição Educacional foi criada conforme a Resolução nº 85/77 – CD,            

aprovada pelo Conselho Diretor da Fundação Educacional do Distrito Federal, no           

uso de suas atribuições estatutárias, em sua 268ª Reunião Ordinária, realizada em            

14 de abril de 1977, cujo teor está assim expresso:  

   

1- “Criar o Jardim de Infância 106 Norte, localizado na SQN 106 Brasília-DF, o qual passará a                

integrar a rede oficial de Ensino do Distrito Federal.  
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2- A unidade de ensino a que se refere o item anterior com 875m² de área construída, que                 

atenderá alunos de pré-primário, na faixa etária de 4 a 6 anos, é composta de 4 salas de aula.”  

  

 Desde a sua fundação até os dias de hoje a unidade escolar passou por               

apenas uma reforma estrutural: houve ampliação de uma sala de aula e a mudança              

da área do parquinho por uma quadra descoberta, além da instalação de uma             

piscina e de um pátio coberto. Em 2018, a escola passou por uma reforma na parte                

elétrica (onde toda a fiação foi trocada e foram instaladas lâmpadas de LED) e no               

piso das salas de aula, à troca foi necessária para  a manutenção da higiene. 

Vale ressaltar que a escola está em resgate dos fatos e situações que              

marcaram a trajetória da nossa história, para seu destaque como patrimônio da            

comunidade, com pesquisas nos arquivos existentes bem como com as pessoas           

que viveram esse processo, para enriquecer essa proposta.  

 

3. Diagnóstico da realidade escolar 

 

3.1 Dados de identificação da escola 

O Jardim de Infância 106 Norte está localizado na SQN 106 Norte, quadra             

bem arborizada e constituída por onze blocos residenciais particulares, uma escola           

classe, dois parques infantis e uma quadra de esportes. A vizinhança, em sua             

maioria, é constituída de servidores de diversos órgãos públicos federais e distritais.            

Nosso telefone é 3901-7521, CNPJ da APM (Associação de Pais e Mestres) é             

00.487.710/0001-98, o endereço de e-mail jardim.inf106norte@yahoo.com.br e       

contamos com uma página no Facebook (Jardim de Infância 106 Norte), onde            

publicamos periodicamente, fotos e vídeos de atividades e festividades da escola. 
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3.2 Aspectos físicos 

“Considerar o espaço como ambiente de aprendizagem significa 

compreender que os elementos que o compõem constituem também 

experiências de aprendizagem. Os espaços não são neutros, sua 

organização expressa valores e atitudes que educam.” (Hélio Silva 

Jr.2012). 

O Jardim de Infância 106 Norte possui um espaço físico com boa estrutura             

para acolher as crianças e professores, porém ainda necessita de reformas           

estruturais, principalmente no telhado, e adequações para acessibilidade em alguns          

espaços, como nos banheiros.  

 

1. Salas  

• 01 - biblioteca e informática;  

• 01 - professores;  

• 05 - salas de aula;  

• 01 - Direção;  

• 01 - Secretaria e  

• 01 - servidores.  

 

 2. Banheiros  

 

• 01 - professores (com duas cabines);  

• 01 - servidores (com chuveiro);  

• 01 -  direção e  

• 05 - 01 em cada sala de aula (com duas cabines e vaso sanitário infantil). 
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3. Depósitos  

• 01 - materiais pedagógicos;  

• 01 - arquivo; 

• 01 - material limpeza e  

• 01 - gêneros alimentícios.  

 

 4. Áreas internas e externas comuns  

 

• 01 mini-quadra externa; 

• 01 pátio interno amplo e coberto;  

• 01 pátio externo;  

• 01 parque de areia;  

• 01 piscina e  

• 01 cozinha  
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O pátio da escola é coberto e facilita a realização de atividades pedagógicas             

e/ou recreativas mesmo em dias muito ensolarados ou chuvosos, porém favorece a            

interferência acústica nas atividades, visto que existe uma ligação direta com as            

salas de aula. No mesmo pátio coberto, há duas grandes mesas onde as crianças              

lancham e interagem com a professora por meio de orientações sobre higiene            

pessoal, mastigação, alimentação saudável/autosservimento, descarte do lixo, etc.  

As salas de aula são amplas e facilitam a circulação das crianças e a              

organização de atividades de livre expressão. Nesse espaço, as professoras          

interagem com as crianças por meio de conversas em roda, de brincadeiras e das              

atividades pedagógicas aliadas aos projetos. As salas são equipadas com banheiros           

adequados para a faixa etária atendida, porém sem acessibilidade para crianças           

com deficiência física e outros PCD (pessoa com deficiência).  
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A sala de professores também é ampla, com uma estante de livros e             

materiais pedagógicos. Há também as salas da Direção e da Secretaria escolar. 

Temos um espaço anexo à sala dos professores organizado com          

brinquedos e material pedagógico de uso coletivo e diário. Percebe-se a           

necessidade de um espaço mais privativo no qual fosse possível fazer atendimentos            

a famílias e ainda produções e elaborações que exigem maior concentração por            

parte das professoras.  

A biblioteca da escola divide o seu espaço com o laboratório de informática.             

A biblioteca possui um bom acervo de livros, vídeos e materiais diversos para             

contação de histórias e empréstimo de livros. Com o fim do programa PNBE             

(Programa Nacional Biblioteca da Escola), o acervo de nossa biblioteca vem sendo            

alimentado com os recursos recebidos por ocasião da Feira do Livro (anualmente) e             

algumas doações da comunidade. Desde modo, o acervo é atual e compatível com             

as necessidades da clientela atendida, segundo os objetivos das aprendizagens do           

Currículo em Movimento. O laboratório de informática é constituído de 09 (nove)            

microcomputadores com 18 (dezoito) monitores enviados pelo Ministério da         

Educação para executar o Programa de Informática denominado PROINFO. No          

entanto, apenas metade está funcionando, devido à peças danificadas e defasagem           

(as máquinas precisam de manutenção constante), devido à falta de recursos           

financeiros destinados à estes já que não são definidos como patrimônio da nossa             

escola, e sim uma doação.  

O parque da escola tem um tanque de areia com balanços, escorregadores            

e sobe-sobe, e, também, uma casinha de madeira. A escola tem uma piscina             

aquecida (aquecimento solar) perto do parque, que é uma diversão para as            

crianças.  

Há, ainda, um pátio alternativo com toldo e piso emborrachado que é            

utilizado para brincadeiras livres principalmente em dias de sol forte. Os espaços da             

escola são plenamente aproveitados, pois existe uma dinâmica de rodízio para o            
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desenvolvimento das atividades, conforme uma escala de horário definida         

anualmente.  

 

            3.3 Caracterização do Atendimento 

 

A faixa etária das crianças atendidas é de quatro a seis anos de idade              

(crianças pequenas), vindas do lar e/ ou transferidas de outros estabelecimentos de            

ensino, sejam eles públicos ou particulares, distribuídas em 10 turmas de 1º e 2º              

períodos. Importante ressaltar que a grande maioria de nossos alunos são oriundos            

da creche Cruz de Malta. 

 

 Horário de funcionamento:   

• Matutino (7h 30 às 12h 30) e  

• Vespertino (13h15min às 18h15min)  

  

Número de alunos:  

• Geral: 199 alunos, sendo que 4 diagnosticados como Alunos com Necessidades           

Especiais e 5 encaminhados para à EEAA 

• Por turno: matutino (107) e vespertino (109)  

• Por período: 1º período (114) e 2º período (102)  

 

O Jardim de Infância 106 Norte tem em seu quadro 25 (vinte e cinco)              

servidores, sendo 16 (dezesseis) servidores efetivos, 4 (quatro) contratos         

temporários e 4 (quatro) terceirizados. A escola conta ainda, com 4 (quatro)            

Educadores Sociais Voluntários- ESV, porém este número não atende à          

necessidade do bom atendimento da clientela.  
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A carreira assistência é composta por 2 (duas) agentes de portaria, 3 (três)             

agentes de vigilância e 1 (uma) secretária. Temos ainda 1 (uma) merendeira e 3              

(três) auxiliares de limpeza terceirizados.  

O corpo docente é composto por 11 (onze) professoras efetivas do quadro            

da SEDF. Dessas, 6 (seis) estão em regência de classe, 1 (uma) na coordenação              

pedagógica, 2 (duas) na Direção, 1 (uma) readaptada e 1 (uma) na            

biblioteca/informática. As professoras trabalham em regime de jornada ampliada         

com 25 horas em regência e 15 horas em coordenação pedagógica.  

Vale destacar que para conduzirmos nossas estratégias, objetivos, metas e          

ações buscamos entender a realidade no Jardim de Infância 106 Norte, observando            

o levantamento de Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (BRASIL, 2009), e            

o levantamento de indicadores apontados nos Parâmetros Nacionais de Qualidade          

da Infantil (BRASIL, 2018). Os Indicadores citados estabelecem padrões de          

referência orientadores, alinhados às legislações vigentes, para o sistema         

educacional no que se refere à organização e ao funcionamento das instituições de             

Educação Infantil públicas e privadas. Os indicadores de qualidade está detalhado           

nas Concepções Teóricas dessa PP. 

 

3.4 Diagnóstico 

 

Para a realização do diagnóstico da comunidade escolar foi enviado um           

questionário com link pela internet, possibilitando que todos participassem. foram          

questionários específicos para os responsáveis e para os servidores da escola. 

Esse diagnóstico tem como finalidade orientar a organização do trabalho          

pedagógico na escola e atender as demandas e sugestões para aprimoramento do            

atendimento desta unidade escolar.  

As respostas foram organizadas em gráficos para melhor visualização e          

compreensão dos resultados. As informações obtidas foram utilizadas para a          
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formulação dos objetivos e do plano de ação da escola, a partir das características              

social, econômica e cultural da comunidade que foram evidenciadas a partir desses            

diagnósticos. 

 

Avaliação institucional / Diagnostico - 2019  

Responsáveis 
Sobre você e sua criança 
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Sobre o nosso Jardim 

 

1 - Avaliação do trabalho da escola: 

 

23  
  



 

Justifique cada aspecto que você considerou como "Regular" ou 
"Ruim". 
19 respostas 

✔ Coordenação, Equipe Psicopedagógica, Qualidade do Ensino e Organização geral da escola           
tidos como regulares, uma vez que apresentam comportamento satisfatório em relação ao            
que se espera, contudo, com as opções deste formulário é necessário valorar (como bom) os               
outros aspectos julgados e que se destacam dos primeiros. Não tive como avaliar a função               
dos ESVs por não travar contato com nenhum deles e por não tomar conhecimento das               
atividades por eles desenvolvidas na escola. Por fim a atuação desta família, pois os horários               
de trabalho não compactuam com maior participação, mesmo assim colocamo-nos a           
disposição para o que estiver ao alcance. 

✔ Poderia haver um segurança na portaria, apenas uma tia para fazer o check de quem entra e                 
sai é bastante perigoso. 

✔ Não se aplica 

✔ Falta mais segurança na escola. 

✔ Ok 

✔ Justificativa: Pode melhorar. 

✔ Bom 

✔ A secretária ser mais simpática. 

✔ Ter que enviar lanche para a criança e servirem almoço ao invés de lanche da manhã 

✔ pra mim é muito bom 

✔ As respostas regular respectivas da pergunta sobre a qualidade do ensino é visando a falta               
de atividades enviadas para fazer com os pais. Entendo ser importante até mesmo para uma               
aproximação e também pq muitos pais, necessitam disso para saber o nivel de seu filho, além                
do hábito de se sentar e fazer algo com o filho. Acredito que é uma forma até mesmo de                   
aproximação dos pais para com a escola. 

✔ Porque não conheço bem! 

✔ Nos dias em q o lanche é biscoito com achocolatado acho mt simples 

✔ Boa 

✔ Direção:ampliar a divulgação das arrecadações financeiras. Serviços da secretaria: as          
informações do calendário escolar disponibilizado não são de fácil compreensão. Merenda:           
uso frequente de produtos industrializados, com alto teor de açúcar e carboidratos; poderia             
ofertar vegetais frescos e frutas com maior frequência. Segurança: ausência de câmeras de             
monitoramento no interior e arredores da escola; ausência de patrulhamento do batalhão            
escolar da PM; não sabemos se há dispositivos para prevenção e controle de incêndio              
suficientes e falta de orientação de procedimentos de emergência. Biblioteca: os títulos            
disponíveis são um pouco antigos e os enredos das histórias são repetitivos; ausência de              
títulos que abordam questões sociais atuais. Laboratórios de informática: equipamentos          
muitos datados, em pouca quantidade para o quantitativo de alunos e não adaptados para a               
faixa etária das crianças. Comunicações e decisões: a escola poderia proporcionar mais            
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espaço de participação social da família nos processos de tomada de decisões, não             
restringindo apenas a participação em eventos lúdicos, comemorativos ou reuniões de fim de             
semestre.  

✔ Porque eu não conheço, e estou conhecendo agora 

✔ O livro enviado pela escola estava faltando páginas e o acervo me parece pouco atualizado.               
A merenda é pouco variada. Acho que como mãe eu devesse participar mais das ações da                
escola. 

 

 

Observações: 
9 respostas 

✔ Estamos abertos para toda e qualquer iniciativa de integração entre a família e a escola. 
Inclusive em relação a aproximação entre as famílias. 

✔ Escola organizada, bonita que deixa as crianças alegre. 

✔ Nos sentimos mais abraçados e afagados com essa nova parceria, com a atual escola a 
cidadania está em pleno exercício. 

✔ A escola precisa de um guarda na portaria. 

✔ não tem o que reclamar 

✔ Senti falta de outras opções de resposta, bom e regular tem um distanciamento grande. As 
vezes uma coisa é boa no sentido que pode melhorar e regular tem o peso grande. 

✔ A informática da escola não é tão moderna. 

✔ Alunos com piolhos 

 

 

2- Recursos Físicos 
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3. Registre aqui suas sugestões e observações que julgar 
pertinentes à melhoria do nosso trabalho: 
 

✔ Canal digital de contato com a escola: a escola poderia manter ou divulgar blog, Whatsapp,               
Telegram (Grupos), Página ou outro meio de interação entre as famílias dos alunos e a               
escola 

✔ Só tenho a agradecer o apoio e a dedicação que dispensam às crianças. Tenho notado uma                
evolução considerável do meu filho ao longo do ano passado e o começo deste. Acho muito                
bacana os eventos desenvolvidos pela escola, em especial os que convidam os pais para              
participar. Obrigada 

✔ Tenho muito a agradecer e uma escola que acolheu minha pequena com braços abertos e               
cuidou e zela dela muito bem adoro ela. 

✔ Poderiam haver atividades extras como balé e judô com voluntários ou auxilio dos pais. 

✔ Sabemos das dificuldade mas se estivesse um filtro em cada sala TVs acho q melhoraria. 

✔ Sou muito feliz com a escolinha do meu filho. Amo o trabalho das professoras, da direção e                 
dos demais serviços prestados na escola. Gostaria de parabenizar de modo especial o             
trabalho de desenvolvimento da autonomia das crianças e o trabalho da alimentação            
saudável. 

✔ Um trabalho de alimentação e partilha entre os colegas. 

✔ Temos observado o desenrolar das atividades na escola e a conclusão é que a Instituição,               
como um todo, está numa trajetória educacional além do satisfatório. 

✔ Manuntenção da piscina 

✔ De forma geral estou bastante satisfeita com a escola, só acho que poderiam oferecer              
lanches pela manhã - cuscuz, bolo, tapioca - ao invés de almoço. 

✔ NADA A DECLARAR 

✔ Em razão do pouco conhecimento que tenho da escola, deixei de apresentar algumas             
opiniões. 

✔ Acredito, que seja necessário aumentar a cobrança, em relação à atuação dos pais na              
educação e formação dos filhos. 

✔ lindo o trabalho de cada um de vc parabe 

✔ Pensar em uma maneira de mostrar a familia que elas são responsáveis pela escola também. 

✔ Mostrar e enfatizar a necessidade de ajuda, tanto financeira quanto braçal para melhorar             
sempre a escola que já é boa. 

✔ Deve melhorar a parte informativa! 

✔ Não há 

✔ Prefiro não opinar  
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✔ Inicialmente, agradecemos e parabenizamos pela iniciativa de nos ouvir.  

✔ Sentimos que a escola poderia interagir mais ativamente com as famílias, para além dos              
recados na agenda, restritos ao cotidiano em sala de aula. As redes sociais podem ser uma                
ferramenta interessante, p.ex., a página do Facebook pode ser usada mais intensamente            
para compartilhar ideias, projetos, planejamento, etc. 

✔ Caso possível, além dos passeios para atividades lúdicas, poderia pensar em passeios             
voltados para ações sociais, p. ex., visita a asilos (seria bom para as crianças e para os                 
internos do asilo) e visitas a parques com intuito de recolher material reciclável, ilustrando o               
efeito do descarte inadequado do lixo. 

✔ O cultivo de horta orgânica com participação das crianças e o consumo destes produtos num                
piquenique seria ótimo para elas aprenderem valorizar o alimento. 

✔ No geral a escola desempenha um bom trabalho e todos estão de parabéns e somos gratos                 
por isso. A busca por melhoras deve ser uma constante em qualquer atividade e torcemos               
muito para que consigamos um ambiente cada vez mais agradável para toda a comunidade              
escolar. 

✔ Acho q o lanche de segunda feira, podia mudar. Podia ser suco ao invés de leite... só isso 

✔ As questões que preferi não opinar é por desconhecer a realidade do que está sendo               
avaliado. 

  

 

JI 106 N-  Avaliação institucional / Diagnostico - 2019  

Docentes/ Servidores 
21 Respostas 

SOBRE VOCÊ 
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O que o (a) levou a escolher o caminho da Educação Infantil ? 
15 respostas 

✔ Me identifico nessa modalidade de ensino. 

✔ Convite e desafio 

✔ Os estágios e as matérias da faculdade me atraíram muito para a educação infantil 

✔ Gosto de trabalhar com crianças 

✔ Gosto de crianças menores 

✔ Fazer diferente do que vinha realizando. 

✔ Contrato Temporário e também de trabalhar com os pequenos 

✔ Amor 

✔ Identificação com a faixa etária 

✔ Concurso 

✔ Gosto de estar envolvida com atividades para crianças 

✔ Quero fazer um bom trabalho, pois acredito que a E.I. seja a base para todo o percurso 
académico. 

✔ Foi a vontade de ter uma experiência nessa área e me engajar mais a sociedade brasileira 

✔ Amor à educação 

✔ Interesse pelo desenvolvimento infantil 
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18- O que você gosta de fazer no seu tempo livre? 
19 respostas 

✔ Estar com minha família. 

✔ Ler, assistir filmes, quebra-cabeças 

✔ Ler 

✔ Caminhar 

✔ Descansar/ passear 

✔ Teatro, restaurante, cinema, exposição, palestras, cursos... 

✔ Passear, ler, ir ao parque 

✔ ir à igreja e assistir tv. 

✔ Ir à casa do senhor , ficar com minha filha, jogar bola 

✔ Artesanato 

✔ Estudar e ir ao cinema 

✔ Caminhada, cuidar das plantas 

✔ Ir ao parque com a família e assistir filmes 

✔ Ler 

✔ Gosto de ficar em casa. 
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✔ Ver seriado e escutar música 

✔ Assistir TV 

✔ Encontrar amigos, passear. 

✔ Assistir séries e passear com filho 

 

 

 

SOBRE O NOSSO JARDIM 

 

 

1 - Avaliação do trabalho da escola: 

 

Justifique cada aspecto que você considerou como "Regular" ou 
"Ruim". 
8 respostas 
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✔ Acredito que os banheiros poderiam ser limpos mais de um vez por turno, não há segurança 
física e nem equipamentos como alarme ou câmeras, a equipe especializada da escola só 
conta com uma psicóloga e precisamos de pedagoga, a secretaria não atualiza os programas 
dos computadores do laboratório e apesar do empenho em organizar a escola é difícil manter 
tudo organizado com tanta gente. 

✔ Precisa melhorar 

✔ Espaço da biblioteca é o mesmo de informática. Computadores insuficientes para demanda 
de sala de aula. Sem ar condicionado, que é recomendado no caso de uso de máquinas. 
Quanto a direção não consegui ainda verificar esse vínculo com as crianças. Necessitava de 
tempo maior para avaliar a prática. 

✔ Aprendendo muito. 

✔ Equipe psicopedagógica está meio devagar na escola por conta que só tem uma funcionária, 
pois como não acompanho o trabalho por isso foi regular. Segurança prefiro não opinar pq os 
vigilantes só chegam à noite e por isso não sei como trabalham. 

✔ Falta de experiência dos educadores sociais na área de educação/ computadores obsoletos/ 
contamos somente com as porteiras da escola. 

✔ Só o laboratório de informática que está regular devido a quantidade de computadores 
funcionando. Porém acredito que por questões que não podem ser resolvidas de imediato 
pela escola. 

✔ Acredito que possa ter mais envolvimento de todos para essas melhorias. 

 

 

2- Recursos Físicos 

Observações: 
✔ Avaliação regular devido a espaços físicos pequenos e sem ventilação adequada. 

✔ Alguns espaços respondi, mas não fazem parte da minha rotina como professora. Banheiro 
de uso geral/Professores da escola é limitado, apresenta problemas repetitivos. Piso das 
salas de aulas causam muito escorregões. Geralmente as crianças menores perdem o 
equilíbrio e terminam caindo. Não gosto da separação do parquinho com um desnível. Áreas 
que crianças circulam geralmente correndo poderiam ser melhor planejadas. Serviço de 
cópias precário. Necessitando de uma melhor atenção. 

✔ O pátio coberto e as salas de aula, estão com várias goteiras... A secretaria, deveria ter um 
acesso externo para atendimento, por uma questão de segurança assim evitaria o fluxo de 
pessoas dentro da escola. Os banheiros vivem entupidos. Lamento nesta avaliação nem 
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sequer citar a sala dos servidores, pois este espaço aqui é pequeno, embora bem 
frequentado, por ser um lugar de convivência coletiva, acho que deveria ser mais espaçoso. A 
biblioteca tem pouca ventilação. 

✔ A sala de informática fica dentro da biblioteca 

✔ Pátio coberto, salas de aula com muita goteira; pátio descoberto poderia ser coberto ( o 
espaço da escola, parque, área verde, quadra entrada - área em geral coberta) piso trincado; 
banheiros torneiras inadequada para economia de água, válvulas dos vasos inadequada para 
área infantil ( muito dura para ser utilizada por crianças) sala de professores deveria ser mais 
ampla; Refeitório pode ser mais reservado para refeição, digo, cercado; Bebedouro não existe 
pois, o lugar que é chamado do mesmo é utilizado como tanque e sem limpeza adequada ( 
nas salas de aula poderia instalar bebedouros e um no pátio central); Piscina e Parque 
poderiam ser coberto ; Biblioteca e sala de informática ( sem nenhuma ventilação) precisa 
URGENTEMENTE de ar condicionado!!! SALA DOS SERVIDORES USO COLETIVO ÁREA 
TEM QUE SER AMPLIADA COM FOGÃO, MESA, CADEIRAS, BEBEDOURO!!!! 

✔ Não temos algumas coisas na nossa escola. 

✔ Pode ter mais brinquedos no pátio coberto para que as crianças possam se divertir mais 

✔ Computadores da sala de informática vivem com problemas e os banheiros precisam de uma 
reforma geral! 

 

 

 

✔ O trabalho em 2019 está excelente, as coordenações têm sido mais do que proveitosas e o 
apoio entre os colegas está muito bom. Parabéns a equipe 

✔ Gosto do trabalho desenvolvido na escola em geral.  

✔ Não tenho como avaliar os projetos porque estão em processo de construção. No geral a 
equipe gestora é prestativa e atenciosa. 

✔ Precisa tampar as goteiras dos telhados das salas de aula e do pátio fora isso tudo excelente. 
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✔ Aumentar o atendimento dos alunos com a equipe psicopedagógica. 

✔ Quero parabenizar a direção e professores pelo trabalho desenvolvido no JI 106 Norte. 

✔ Acho que iniciou se um bom trabalho esse ano. 

 

 

3.4 Servidores do Jardim de Infância 106 Norte  

 

 Equipe de Direção  

Jeahnny R. Thomas de Araujo (Diretora) 

Vilene Reis Barboza (Vice-diretora) 

Raquel Lucas da Silva (Secretária) 

  

 Coordenadora Pedagógica 

      Silvana Goulart Peres  

  

 Professoras  

Arian Renee Fuentes Perez 

Cristina Rodrigues Cardoso  

Elisa Pereira Vítor (Profª readaptada) 

Ezinete Cardoso Rodrigues – CT  

Girlene da Silva Reis  

Jacileide Cristina F. Cavaletti  

Jeane Rocha dos Santos – CT  

      Katiane da Cunha Pereira – CT  

      Najla Hachem 

      Nathália dos Santos Pereira 

      Priscila Lauane Guimarães – CT  

      Ryntia Ryan Pereira Diniz 

 

Educador Social Voluntário 
(Até o mês de Junho) 

Bilal, Laís, Raquel e Martha 

Carreira Assistência  

Elton Carlos de Carvalho (vigia) 

Joelma de Sousa Lima Peres (portaria) 

Ronaldo de Almeida Dantas (vigia) 

Teresa Lopes do Lago (portaria) 

Valdair Mason (vigia) 

  

Servidores Terceirizados  

Devani Fernandes Marques (limpeza) 

Evaneide Medeiros de Paula (cantina) 

Leandro dos Santos Moura (limpeza) 

Marlucy Teixeira das Dores (limpeza) 

  

Equipe de Apoio  

Cibele Rezende Carneiro - psicóloga 
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Não temos a pedagoga na equipe 

  

 

Membros do Conselho Escolar 

Jeahnny - Diretora 

Silvana - Carreira Magistério 

Raquel - Carreira Assistência 

Andréa - Mãe de aluno 

 

 

 

  

MECANISMO DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE  

“A participação dos segmentos da comunidade escolar é a fonte          

principal da gestão democrática e é ela que ativa todos os demais            

mecanismos como a livre escolha dos dirigentes escolares, o         

funcionamento do conselho escolar e demais colegiados, a        

elaboração do PPP, dentre outros.” (Mendonça, 2000)  

  

A participação democrática é o princípio que orienta a gestão do Jardim de             

Infância 106 Norte, tanto por seus aspectos e exigências legais como por ser um              

valor importante para os profissionais da educação e para os demais segmentos da             

comunidade escolar.  

A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional             

preconizam que a gestão democrática será exercida no ensino público na forma da             

lei e de acordo com a legislação dos sistemas de ensino. Na LDB está prevista               

ainda a incumbência tanto dos estabelecimentos de ensino como dos docentes de            

se articular com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da             

sociedade, da comunidade e da família com a escola.  

A Lei Nº 4.75/ 2012 dispõe sobre o Sistema de Ensino e a Gestão              

Democrática do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal e estabelece órgãos            

colegiados nos estabelecimentos de ensino. Destacamos aqui aqueles que dizem          

respeito a essa unidade escolar: Assembléia Geral Escolar e Conselho Escolar.  
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A Assembléia Geral Escolar é uma instância com a participação de todos            

os membros da comunidade escolar. É esta assembleia que aprova as prestações            

de conta dos recursos públicos recebidos pela escola e elege os componentes da             

diretoria da Associação de Pais e Mestres do Jardim de Infância 106 Norte.             

Planejamos que ela ocorra ordinariamente a cada seis meses, preferencialmente ao           

início de cada semestre letivo, e extraordinariamente sempre que necessário.  

O Conselho Escolar está ativo e tem sido o órgão deliberativo, consultivo,            

mobilizador e fiscalizador máximo da gestão escolar, pois acompanha e aprova as            

prestações de contas dos recursos públicos, bem como faz propostas de melhorias            

na qualidade do ensino oferecido. O Colegiado é composto por pais, servidores das             

Carreiras Magistério e da Assistência à Educação, eleitos por segmento, tendo           

como cargo nato o(a) Diretor(a) da Instituição Educacional.  

Em 2016, houve processo eleitoral para escolha da equipe gestora. Jeahnny           

Ribeiro Thomas de Araujo e Raquel Lucas da Silva foram eleitas pela comunidade             

escolar para o triênio 2017-2019 de acordo com a legislação vigente. No entanto,             

devido a questões particulares, Raquel pediu exoneração e a professora Vilene Reis            

Barboza foi convidada pela diretora para assumir a vice-direção, tendo seu nome            

referendado pelo Conselho Escolar. Raquel foi então nomeada para assumir o cargo            

de Chefe de Secretaria.  

A escola conta ainda com a Associação de Pais e Mestres (APM) que             

contribui para a melhoria de vários aspectos físicos, para a rotina administrativa e             

para o desenvolvimento dos trabalhos pedagógicos no decorrer do ano. O           

funcionamento da APM está ativo, porém com baixa participação, em média, apenas            

30% das famílias tem participação. No ano de 2018, em 14 de maio, foi eleita a                

diretoria para o biênio 2018/2020. Sendo assim, haverá eleição para composição da            

nova diretoria da APM em maio do ano de 2020.  

Na rotina da sala de aula, o recurso definido para comunicação da escola             

com a família é uma agenda, devido a experiências anteriores com as mídias sociais              

que não foram positivas em nossa unidade escolar. Nela são enviados os bilhetes e              
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anotações importantes sobre o aluno e na qual os pais ou responsáveis podem             

também manter contato com a professora ou direção. São enviados quinzenalmente           

o cardápio do lanche, elaborado pela equipe de nutricionistas da Rede, que será             

ofertado para as crianças (sujeito a alteração conforme distribuição da SEEDF). 

São ainda espaços importantes de participação, as reuniões semestrais         

realizadas pela equipe pedagógica ou reuniões individuais, agendadas nas 3ª ou 5ª            

feiras no horário da coordenação pedagógica, conforme a demanda da professora           

ou da família.  

À maioria das famílias são bem presentes nas reuniões e atividades que             

envolvem a comunidade escolar, facilitando o desenvolvimento do processo         

pedagógico e possibilitando melhor interação da família com a escola, com o desejo             

expresso da melhoria da aprendizagem do seu filho, aliada às atividades sociais e             

culturais, preparando-os como cidadãos.  

 

4. Função Social 

  

O Jardim de Infância 106 Norte tem como função social assegurar um ensino             

de qualidade, por meio de uma prática pedagógica consciente, garantindo a inclusão            

de todos as crianças, oportunizando a formação de cidadãos críticos capazes de            

agir na transformação da sociedade, através de uma gestão participativa para           

construção de um ambiente de aprendizagens que tenha como valores a liberdade,            

a confiança, a dignidade, o respeito às diferenças e a igualdade, em busca de uma               

convivência que tenha como eixos os direitos humanos e a fraternidade. Com o             

intuito de promover uma educação de qualidade, possibilitando experiências         

significativas de aprendizagem por meio das interações e vivências que despertem a            

curiosidade, criatividade e sensibilidade das crianças, favorecendo o        

desenvolvimento de si, do outro e do mundo.  

Nessa perspectiva, nossa escola apresenta uma prática pedagógica que         

inclui discussões, avaliações e planejamentos coletivos, que envolvem toda à          
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comunidade escolar, considerando a criança como sujeito histórico, crítico e de           

direitos, priorizando o seu protagonismo.  

  

5. Princípios Orientadores das Práticas Pedagógicas e Administrativas  

  

DISPOSITIVOS LEGAIS  

  

A Educação Infantil é o 1° Ciclo da Educação Básica e está contemplada em              

todos os instrumentos que regulam a educação brasileira. Destacam-se aqui os           

principais itens desses instrumentos para a consolidação desta PP.  

Segundo a LDB, a educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento           

integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico,             

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Essa é a              

tarefa que se impõe à nossa escola e que orienta toda a construção desta PP.  

O Plano Nacional de Educação (PNE) e o Plano Distrital de Educação (PDE)             

apresentam 20 metas, dentre elas destacamos as de número 1, 4 e 6, pois tratam               

diretamente da Educação Infantil. A meta 1 trata da universalização da pré-escola            

até 2016. O atendimento realizado nessa escola contribui para o alcance dessa            

meta.  

A universalização do acesso à educação básica e ao atendimento          

educacional especializado de pessoas com deficiência é a meta 4. Essa é uma ação              

muito significativa no Jardim. Estão frequentes em nossa escola crianças com           

necessidades educacionais especiais (ENEE) e são realizadas atividades para que          

a inclusão dessas crianças ocorra com qualidade, com o suporte dos Educadores            

Sociais Voluntárias (ESV) que auxiliam as crianças em sala de aula e ainda a              

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA).   
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CURRÍCULO  

  

No Jardim de Infância o trabalho pedagógico é desenvolvido com base nas            

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, no Currículo em          

Movimento da Educação Básica e ainda de acordo com a Base Nacional Comum             

Curricular. Esse trabalho pedagógico deve ser entendido como garantia de acesso           

aos conhecimentos produzidos historicamente pela humanidade e formar,        

concomitantemente, indivíduos críticos, criativos e autônomos capazes de agir e          

modificar o meio onde vivem.  

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil           

(2010), a PP do Jardim de Infância 106 Norte busca cumprir seu papel sociopolítico              

e pedagógico, pois:  

• Busca oferecer condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos            

civis, humanos e sociais;  

• Assume a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado           

das crianças com as famílias;  

• Possibilita tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças quanto à             

ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas;  

• Promove a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes           

classes sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de               

vivência da infância;  

• Constrói novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a           

ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de            

relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional,         

linguística e religiosa.  
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As ações pedagógicas realizadas são organizadas com base no Currículo          

em Movimento por meio dos Campos de Experiências em suas Múltiplas           

Linguagens. 

A PP do Jardim de Infância 106 Norte respeita os seguintes princípios            

apresentados no Currículo em Movimento:  

• Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem            

comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades.  

• Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem              

democrática.  

• Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de           

expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais.  

O documento da Base Nacional Comum Curricular apresenta uma         

organização curricular baseada nos direitos de aprendizagem, nos campos de          

experiências e nos objetivos de aprendizagem. Assim incorporamos também ao          

nosso trabalho esses caminhos de aprendizagem.  

Os direitos de aprendizagem consideram as especificidades das crianças         

atendidas pela educação infantil, principalmente em relação às suas idades e são            

norteadores do trabalho pedagógico dessa escola. São eles:  

• CONVIVER democraticamente, com outras crianças e adultos, com eles interagir,          

utilizando diferentes linguagens, e ampliar o conhecimento e o respeito em relação à             

natureza, à cultura, às singularidades e às diferenças entre as pessoas;  

• BRINCAR cotidianamente de diversas formas e com diferentes parceiros,         

interagindo com as culturas infantis, construindo conhecimentos e desenvolvendo         

sua imaginação, sua criatividade, suas capacidades emocionais, motoras, cognitivas         

e relacionais;  
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• PARTICIPAR, com protagonismo, tanto no planejamento como na realização das          

atividades recorrentes da vida cotidiana, na escolha das brincadeiras, dos materiais           

e dos ambientes, desenvolvendo linguagens e elaborando conhecimentos;  

• EXPLORAR movimentos, gestos, sons, palavras, histórias, objetos, elementos da         

natureza e do ambiente urbano e do campo, interagindo com diferentes grupos e             

ampliando seus saberes e linguagens;  

• COMUNICAR, com diferentes linguagens, opiniões, sentimentos e desejos, pedidos         

de ajuda, narrativas de experiências, registros de vivências e de conhecimentos, ao            

mesmo tempo em que aprende a compreender o que os outros lhe comunicam;  

• CONHECER-SE e construir sua identidade pessoal e cultural, constituindo uma          

imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas diversas interações e              

brincadeiras vivenciadas na instituição de Educação Infantil.  

Esses são os pressupostos curriculares que sustentam a ação pedagógica no           

Jardim e que dão o direcionamento de toda a organização do trabalho pedagógico dos              

docentes.  

 

6. Objetivos  

Objetivo Geral:  

• Garantir à comunidade escolar uma prática pedagógica consciente, através dos          

projetos e prioridades documentadas e uma gestão participativa por meio da           

normatização e organização da unidade de ensino ao estabelecer os papéis de            

cada sujeito envolvido na atividade educativa definindo suas atribuições. Dessa          

forma, almeja-se proporcionar à criança situações de aprendizado e         

desenvolvimento integral em um ambiente que respeite valores tais como liberdade,           

confiança, dignidade, respeito às diferenças e igualdade, em busca de uma           

convivência saudável em constante valorização do protagonismo infantil, e da          
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garantia de qualidade na infraestrutura e equipamentos, na gestão, na formação dos            

profissionais da educação e nas práticas pedagógicas e avaliativas. 

  

Objetivos Específicos:  

• Melhorar a prática pedagógica na escola;  

• Aprimorar e facilitar a gestão escolar;  

• Criar situações de aprendizagem para que o estudante desenvolva suas          

potencialidades e crie uma imagem positiva de si; 

• Proporcionar às crianças a oportunidade de experiências significativas de         

aprendizagem;  

• Favorecer o exercício crítico da cidadania por meio de processos participativos de            

toda a comunidade escolar;  

• Propor situações que despertem a curiosidade e a sensibilidade da criança           

buscando estimular sua criatividade; 

• Identificar a identidade da escola e suas peculiaridades;  

• Articular junto à SEEDF meios para melhoria e manutenção da infraestrutura da            

escola; 

• Promover momentos de formação para valorização do professor no exercício de           

suas atividades; 

• Proporcionar à comunidade escolar instrumentos para o acompanhamento e         

avaliação dos processos pedagógicos e administrativos da escola; 

  

7. Concepções Teóricas  

  

A Educação Infantil é o 1º Ciclo da Educação Básica e destina-se ao        

atendimento de crianças bem pequenas e crianças pequenas (de 0 a 5 anos e 11               
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meses), pois visa proporcionar à criança desta faixa etária o bem estar físico,             

afetivo-social e intelectual por meio de atividades lúdicas que criam oportunidades           

de desenvolvimento para estimular a curiosidade, a espontaneidade e a cidadania.           

Todas estas atividades contribuem para a sua relação com a família e a escola.  

O universo infantil é repleto de brincadeiras. Desde muito pequenas as           

crianças brincam com o corpo, com uma caixa de papelão ou um balão. Elas entram               

no mundo do faz-de-conta e transformam os objetos em representações simbólicas.           

Por isso a importância de um ambiente escolar onde circula músicas, livros infantis,             

atividades lúdicas, brincadeiras.  

Assim, o que se quer a partir da realidade de cada turma do Jardim de               

Infância é promover o desenvolvimento infantil e a aquisição gradativa de           

conhecimentos sistematizados, contribuindo, assim, para a formação de uma         

cidadania plena.  

A escola adota os eixos transversais: educação para a diversidade;          

educação para a sustentabilidade; educação para e em direitos humanos; educação           

para a cidadania, e os eixos integradores: cuidar e educar, brincar e interagir, com o               

objetivo de nortear os planejamentos pedagógicos diários, destacando como eixos          

norteadores a brincadeira e as interações. 

O cotidiano de educação coletiva é permeado por essa transversalidade, que           

reclama ações acerca da biodiversidade e diversidade cultural, étnico-racial, de          

crença, de gênero e configurações familiares, inclusão das crianças com deficiência,           

atendimento à heterogeneidade e à singularidade, direito às aprendizagens e          

diversas formas de viver a infância e convivências entre as gerações.  

A elaboração da Proposta Pedagógica – PP, que é construída à luz deste             

currículo, precisa ser pensada de acordo com a realidade da instituição que oferta             

Educação Infantil, observando características, identidade institucional, escolhas       

coletivas e particularidades pedagógicas, de modo a estabelecer a integração          

dessas experiências, bem como conhecer a realidade social que permeia tais           

instituições e a realidade das crianças com as quais atua pedagogicamente. Todos            
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esses elementos precisam dialogar com os Eixos Transversais e Integradores, que           

se aplicam à realidade da Educação Infantil do Distrito Federal por inteiro. 

As crianças têm muito a aprender. Suas aprendizagens devem se apoiar nos            

direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e se conhecer. Todos           

eles emergem dos princípios éticos, estéticos e políticos expressos nas DCNEI           

(BRASIL, 2010a, p. 16). Esses princípios engendram os seis direitos de           

aprendizagem e desenvolvimento, de acordo com a BNCC (BRASIL, 2017): 

1. Conviver democraticamente com outras crianças e adultos,        

relacionando-se e partilhando distintas situações, de modo a utilizar diferentes          

linguagens, ampliar o conhecimento de si e do outro, bem como o respeito em              

relação à natureza, à cultura e às diferenças entre as pessoas; 

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

tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando          

seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, imaginação, criatividade,         

experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e        

relacionais; 

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

planejamento da gestão da instituição que oferta Educação Infantil quanto das           

atividades da vida cotidiana: escolha das brincadeiras, materiais e ambientes, por           

meio do desenvolvimento das diferentes linguagens, elaboração de conhecimentos         

e do posicionamento próprio; 

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

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

Educação Infantil e fora dela, ampliando seus saberes, linguagens e          

conhecimentos; 

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

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

descobertas, opiniões, questionamentos, registros de conhecimentos elaborados a        
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partir de diferentes experiências que envolvam a produção de linguagens e a fruição             

das artes nas suas diversas manifestações; 

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

construir uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas             

diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens        

vivenciadas na instituição de Educação Infantil.  

À luz das DCNEI e da BNCC, a 2ª edição do Currículo em Movimento do               

Distrito Federal – Educação Infantil adota uma organização que emerge dos direitos            

de aprendizagem e desenvolvimento, que asseguram [...] as condições para que as            

crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo           

em ambientes que as convidam a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a             

resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo             

social e natural (BRASIL, 2017, p. 33). 

Dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, emergem os cinco campos          

de experiência, a saber: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços,                

sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos,           

quantidades, relações e transformações. Ainda de acordo com a BNCC, os campos            

de experiências “constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as            

experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes,          

entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural”         

(BRASIL, 2017, p. 38). 
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Na 1ª edição do caderno da Educação Infantil deste Currículo, a organização            

curricular se dava em sete linguagens, numa alusão à poesia “As cem linguagens             

da criança”, de Loris Malaguzzi (EDWARDS; GANDINI; FORMAN, 1999), que          

aborda o trabalho desenvolvido em Reggio Emilia – Itália por esses autores. Já             

nesta edição, apresenta-se a organização em campos de experiência, entendendo          

que estes permitem interlocução e dinamismo entre as referidas linguagens. Essa           

organização se coloca como uma tentativa de não fragmentar os conhecimentos e            

de considerar a multidimensionalidade das crianças. Espera-se que os campos de           

experiência destacados subsidiam a organização curricular realizada pela instituição         

de Educação Infantil, contemplando os objetivos de aprendizagem e         

desenvolvimento que precisam ser trabalhados no contexto da Educação Infantil. 

A concepção expressa neste Currículo é de que, ao realizar atividades,           

desenvolver projetos, vivenciar experiências nos âmbitos de formação pessoal e          

social e conhecimento de mundo, e ao adotar as múltiplas linguagens expressas            

pelos campos de experiência, a criança tenha o direito a aprender. Desse modo, a              

organização curricular por meio dos campos de experiência propicia um novo olhar            

em relação à criança e exige considerar que as aprendizagens e o desenvolvimento             

sejam propiciados por uma multiplicidade de linguagens, englobando tudo que          

compõe o espaço educativo, tornando a instituição que oferta Educação Infantil           

propícia a abrir caminhos para a descoberta e para as manifestações infantis. 

A partir desse entendimento, a Educação Infantil tem como atribuição instigar           

a criança a conhecer o mundo ao valorizar o conhecimento de cada uma em suas               

ações/atitudes de organização das ideias para conviver em sociedade. Assim, os           

pequenos vão se apropriando da cultura que a humanidade criou ao longo da             

história e, por meio das linguagens organizadas por campos de experiências, leem            

e internalizam o mundo ao seu redor, fazendo uso dessas linguagens como            

ferramentas para a compreensão do mundo e produção de novos significados. 

A necessidade de contemplar as múltiplas linguagens é evidenciada ao se           

reconhecer a necessidade de garantir espaço e tempo para interações          

socioculturais, brincadeiras, atividades expressivas, artísticas, jogos e música, entre         
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outras atividades, até porque “desde que nascem, as crianças estão mergulhadas           

em contextos sociais diversos que lhes apresentam aromas, sons, cores, formas,           

texturas, gestos, choros e variadas manifestações culturais e expressivas que, em           

profusão, anunciam o mundo” (GOBBI, 2010). Nesse sentido, as diversas          

linguagens não são ilhas; conectam-se e complementam-se, dando origem aos          

campos de experiência. Assim, uma única atividade pode explorar várias          

linguagens. O que se quer é que tal organização curricular por campos de             

experiência contribua para um desenvolvimento coletivo e abrangente das crianças. 

A Constituição Federal (1988), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação            

Nacional (1996), as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil (2010) e a Base             

Nacional Comum Curricular (2017) guiam a elaboração dessa organização que se           

pretende, ao buscar estabelecer as relações entre o comum, aquilo que deve pautar             

a educação de todos, e o particular, ou seja, o contexto distrital e/ou da instituição               

que oferta Educação Infantil, contemplando a diversidade e especificidades de cada           

coletivo (BARBOSA, 2009).  

O campo da Educação Infantil vive um intenso processo de revisão de            

concepções sobre educação de crianças em espaços coletivos, e de seleção e            

fortalecimento de práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagens e do         

desenvolvimento das crianças. Em especial, têm se mostrado prioritárias as          

discussões sobre como orientar o trabalho junto às crianças de até três anos em              

creches e como assegurar práticas junto às crianças de quatro e cinco anos que              

prevejam formas de garantir a continuidade no processo de aprendizagem e           

desenvolvimento das crianças, sem antecipação de conteúdos que serão         

trabalhados no Ensino Fundamental.  

Dentro das concepções teóricas que fundamentam à nossa prática         

pedagógica temos os Parâmetros Nacionais de Qualidade da Educação Infantil,          

atualizados e recém-lançados pelo Ministério da Educação (MEC), com o intuito de            

orientar o sistema de ensino com os padrões de referência e organização, gestão e              

funcionamento de creches e pré-escolas de todo o país. Construído em parceria            

com diversas entidades ligadas à Educação Infantil e baseado em estudos e            
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relatórios de especialistas, o documento é classificado como um norteador para           

implementar e avaliar políticas públicas educacionais para crianças de 0 até 5 anos             

de idade. Busca responder com uma ação efetiva aos anseios da área, da mesma              

forma que cumpre com a determinação legal do Plano Nacional de Educação, que             

exige a colaboração da União para atingir o objetivo de “Estabelecer parâmetros de             

qualidade dos serviços de Educação Infantil, como referência para a supervisão, o            

controle e a avaliação, e como instrumento para a adoção das medidas de melhoria              

da qualidade” (Brasil, 2001, cap. II, item 19 do tópico Objetivos e Metas da              

Educação Infantil). Assegurar a qualidade na educação infantil por meio do           

estabelecimento desses parâmetros é uma das diretrizes da Política Nacional de           

Educação Infantil (Brasil, 2005). Cada área focal é dividida em princípios e            

parâmetros para nortear as ações de gestores de secretarias de Educação e das             

instituições de Educação Infantil, professores e profissionais de instituições, bem          

como familiares e responsáveis de crianças de 0 a 5 anos. A ideia é que cada                

público utilize o documento de acordo com seu contexto. O fato é que todos              

encontrarão ali uma série de práticas que ajudarão a aprimorar seu trabalho e             

repensar o cotidiano educativo, tendo referências para tomada de decisões em           

relação às mudanças que devem ser implementadas para melhorar a qualidade da            

Educação em suas instituições. 

Em suma, estabelecem padrões de referência orientadores, alinhados às         

legislações vigentes, para o sistema educacional no que se refere à organização e             

ao funcionamento das instituições de Educação Infantil públicas e privadas. 

Os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, elaborado pelo MEC,          

UNICEF, Undime, Fundação Orsa e Ação Educativa, são uma metodologia de           

autoavaliação escolar que estimula a gestão democrática. Caracterizam-se como         

um instrumento de autoavaliação da qualidade das instituições de educação infantil,           

por meio de um processo participativo e aberto a toda a comunidade. A iniciativa              

pretende contribuir com as instituições de educação infantil para que encontrem seu            

próprio caminho na direção de práticas educativas que respeitem os direitos           

fundamentais das crianças e ajudem a construir uma sociedade mais democrática. 
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No que diz respeito à avaliação da Educação Infantil, esta é de fundamental             

importância para que se assegure a qualidade no atendimento às crianças na            

primeira infância. Os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (BRASIL, 2009)           

apontam sete dimensões que indicam a qualidade na primeira etapa da Educação            

Básica: 1) planejamento institucional; 2) multiplicidade de experiências e         

linguagens; 3) interações; 4) promoção da saúde; 5) espaços, mobiliários e           

materiais; 6) formação e condições de trabalho dos professores e demais           

profissionais da educação; 7) cooperação e troca com as famílias e/ou responsáveis            

e participação na rede de proteção social.  

O Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal subsidia            

o planejamento e o adequado desenvolvimento do trabalho realizado pelas          

Unidades Escolares do DF, considerando as normas e regulamentações         

pedagógico-administrativa nele discutidas nos termos da Legislação vigente e dos          

dispositivos normativos do sistema de ensino do DF. Contempla os princípios da            

Gestão Democrática, garantindo a participação ativa e consciente de toda a           

comunidade escolar. 

As Diretrizes de Avaliação Educacional apresentadas pela SEEDF para à          

Rede Pùblica de ensino, discute concepções, procedimentos, e instrumentos         

avaliativos que devem constar nas PP das escolas, especialmente nas práticas           

avaliativas realizadas no cotidiano, sendo um suporte didático-pedagógico e         

teórico-metodológico para o planejamento, desenvolvimento e avaliação do trabalho         

pedagógico (nos níveis aprendizagem, institucional e em larga escala).         

Consolida-se nessas diretrizes à Avaliação Formativa (avaliação para as         

aprendizagens) que embasa e direciona fortemente os objetivos educacionais que          

se materializam na escola e sala de aula. 

Pensando numa educação integral como direito de todos, vale destacar a           

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (BRASIL, 2011), da qual            

o Brasil é signatário, que estabeleceu o compromisso de os Estados-Parte           

assegurarem às pessoas com deficiência um sistema educacional inclusivo em          

todos os níveis e modalidades de educação. Assim, em 2008, o Brasil, para se              
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adequar a esse compromisso, publicou a Política Nacional da Educação Especial           

na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2010b). 

A partir dessa Política Nacional (BRASIL, 2010b, p. 9), a Educação Especial            

no Brasil passou a constituir “um paradigma educacional fundamentado na          

concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores           

indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao            

contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão”. 

A Educação Especial, como modalidade que perpassa a Educação Infantil          

entre as demais etapas da Educação Básica, requer discussões e ações conjuntas,            

essenciais para delinear um caminho mais adequado à diversidade existente entre           

nossas crianças. Portanto, é no compartilhamento de reflexões e experiências que           

se torna possível promover a percepção e elaboração de um conjunto de            

conhecimentos e práticas sobre a inclusão. 

A Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação          

Inclusiva (BRASIL, 2010b, p. 21) caracterizou a Educação Especial como uma [...]            

modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o             

atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos e serviços e         

orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas             

comuns do ensino regular. 

Assim, no que diz respeito à Educação Infantil, todas as crianças devem ser             

matriculadas em instituições de educação coletiva e inclusiva e aquelas que têm            

necessidades específicas, como deficiências, transtornos do espectro autista ou         

altas habilidades/superdotação, têm direito a uma segunda matrícula no turno          

contrário, no Atendimento Educacional Especializado – AEE, que tem como público           

alvo pessoas com deficiências (física/motora, intelectual, visual, auditiva, múltiplas),         

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação (BRASIL,        

2010b). 
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Serviço de apoio técnico-pedagógico que tem como objetivo contribuir para a           

superação das dificuldades no processo de ensino e escolarização, por meio de uma             

atuação pautada em 

ações que ocorrem nos espaços do contexto escolar, tais como o mapeamento            

institucional, o suporte ao trabalho da gestão escolar, a assessoria ao processo de             

ensino aprendizagem desenvolvida por meio de intervenções nas dificuldades de          

escolarização. 

Responsáveis - São equipes multidisciplinares, compostas por Pedagogo e         

Psicólogo, que se encontram prioritariamente em escolas de Educação Infantil (EI),           

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

(AI) e Centro de Ensino Especial (CEE). O atendimento para o Ensino Fundamental             

Anos Finais, o Ensino Médio e a EJA dar-se-á de modo itinerante 

Atendimento - Aos profissionais da UE, familiares dos estudantes e com os próprios             

estudantes, esses dois últimos sempre em articulação com os demais profissionais           

da escola. 

 

Atendimento Educacional 

Especializado/ Sala de Recursos 

 

Caracteriza-se como serviço de natureza pedagógica, que suplementa, no          

caso de estudantes com altas habilidades, e complementa, no caso de estudantes            

com deficiência e transtorno global de desenvolvimento – TGD/TEA. Tem como           

função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade          
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que eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes no processo de             

ensino e aprendizagem, considerando suas necessidades específicas. 

Responsáveis - Profissional ocupante do cargo de Professor de Educação Básica           

com aptidão comprovada, no regime de vinte mais vinte horas semanais. 

Atendimento - Divide o atendimento em 

Sala Generalista (DF, DI, DMU, TGD, TEA) 

Sala Específica ( DA, DV, AH/SD) 

 

Adequação Curricular 

 

As adequações curriculares constituem-se como possibilidades educacionais,        

frente às dificuldades de aprendizagem dos estudantes. Pressupõem que se realize           

a adequação do currículo regular para torná-lo apropriado às peculiaridades dos           

estudantes com necessidades educacionais especiais. As respostas a essas         

necessidades devem estar previstas e respaldadas no projeto pedagógico da escola,           

não por meio de um currículo novo, mas da adequação progressiva do currículo             

implementado no ensino regular, buscando garantir que os estudantes com          

necessidades educacionais especiais participem da programação geral da escola,         

igual a qualquer outro estudante, entretanto, considerando as especificidades que as           

suas necessidades possam requerer. 

Tendo por base os documentos norteadores e legislações pertinentes à          

nossa clientela atendida, o Jardim de Infância 106 Norte visa proporcionar à sua             

comunidade uma vivência baseada nos valores sociais tais como: respeito,          

solidariedade, honestidade, autonomia, justiça, sensibilidade, competência,      

sociabilização, responsabilidade, disciplina, amizade, perseverança.  
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Também se permite à criança a percepção das diferenças individuais,          

sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas da comunidade em que vive           

demonstrando atitude de interesse, respeito e participação.  

Essa estrutura é revista sempre e passa constantemente por influências de           

teorias pedagógica e psicológica que podem ser transferidas para a situação           

escolar, tornando o processo de ensino mais objetivo e voltado para o            

desenvolvimento integral das crianças.  

Os aspectos serão trabalhados na perspectiva do desenvolvimento de         

experiências significativas em torno dos eixos transversais e integradores, utilizando          

a vivência de mundo da criança, de uma forma contextualizada, significativa e não             

fragmentada.  

 

8. Organização do Trabalho Pedagógico  

 

No ano letivo de 2019, ficou estabelecido que a escola dará continuidade ao             

projeto coletivo com tema na educação ambiental, iniciado em 2017, apresentando           

ações interventivas para todas as turmas, e as professoras trabalhariam, também,           

com subprojetos individuais ou em duplas, criando situações de aprendizagem,          

realizando assim as mediações necessárias para que o estudante possa encontrar           

sentido naquilo que está aprendendo, a partir das relações criadas nessas           

situações. Para a reativação do projeto, planejamos para o 2º semestre o início do              

plantio na horta, construída no final de 2018. 

Será realizada a integração das ações previstas nos projetos individuais com           

as atividades realizadas coletivamente, bem como com as ações propostas pelos           

níveis central e intermediário da Secretaria de Educação, como por exemplo, a            

Plenarinha, que em 2019, tem como tema “Brincando e Encantando com Histórias”            

os Dias Letivos Temáticos (proposta que une toda à comunidade para estudo/            

discussão de uma temática), a Semana de Educação para a Vida (objetiva ministrar             

59  
  



 

conhecimentos relativos a matérias não constantes do currículo obrigatório), o          

FESTIC (Festival de Tecnologia, Inovação e Ciência) e outros que surgirem ao            

longo do ano.  

O professor precisa acompanhar o processo de aprendizagem da criança,          

entendendo seu caminho, seu universo cognitivo e afetivo, sua cultura, história e            

contexto de vida. Dotando de intencionalidade sua ação pedagógica, possibilitando          

que os assuntos abordados sejam compreendidos, sistematizados e formalizados         

pelas crianças.  

Estes projetos serão a referência para todas as atividades e projetos           

realizados durante o ano letivo e ainda para a concretização dos instrumentos            

curriculares já apresentados anteriormente. A culminância das atividades realizadas         

nos projetos ocorrerá durante a Feira Cultural que acontecerá na semana de 19 a 23               

de agosto.  

As datas comemorativas são situações importantes no contexto familiar,         

cultural e social em nosso país, por isso a escola incorpora esses momentos à sua               

prática pedagógica, mesmo que seja necessário ressignificá-las. Nesse sentido, o          

trabalho com as datas comemorativas do calendário escolar é planejado com toda a             

equipe da instituição no início do ano letivo, durante a semana pedagógica. No             

decorrer do ano, serão realizadas 4 festas com a participação de toda a comunidade              

escolar: Festa da Família, Festa Junina, Festa da Primavera e Confraternização de            

Final de Ano. Esses momentos são à culminância da relação de parceria das             

famílias com a escola, que tem sido de extrema importância para a continuidade do              

trabalho pedagógico, quando toda a comunidade se envolve para o          

desenvolvimento do projeto proposto. Além das festividades, no geral, a          

comunidade declara-se satisfeita com a escola.  

Temos ainda a realização de outro projeto para atendimento das          

necessidades de formação integral dos estudantes: atendimento na Biblioteca/ Sala          

de Informática .  
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No Jardim de Infância, a promoção do desenvolvimento das crianças, na           

perspectiva da Pedagogia de Projetos, terá os recursos pedagógicos abaixo          

relacionados como suportes para a ação educativa:  

  

 RECURSOS PEDAGÓGICOS  

Materiais  Auxiliam na composição das situações de      
aprendizagem quando usados de maneira dinâmica,      
apropriada à faixa etária e aos objetivos da intervenção         
pedagógica. São eles: livros, brinquedos, fantoches,      
massinha de modelar, blocos de construção, dentre       
outros. Esses materiais estão sempre à disposição das        
professoras em ambientes destinados especificamente     
para armazená-los. São recebidos diretamente da      
SEEDF ou adquiridos com recursos da APM, do PDAF         
ou do PDDE a partir das necessidades advindas do         
planejamento pedagógico.  

Ambientais  Os ambientes da escola são organizados em função        
das necessidades das crianças. As crianças circulam       
entre as salas de aulas que são amplas e arejadas,          
parque de areia, piscina, pátio externo, pátio interno e         
sala de informática/biblioteca. Esses espaços     
promovem explorações individuais e grupais. É      
possível, também, o acesso a áreas verdes e parques         
no entorno da escola e por Brasília. 

Temporais  Atividades permanentes – ocorrem no dia a dia e têm o           
objetivo de consolidar as experiências de      
aprendizagens das crianças com as rotinas      
estabelecidas no planejamento (roda de conversa,      
calendário, chamada, hora do lanche, hora do       
parquinho).  

Sequência de atividades – organizada pelo professor       
em seus planejamentos diários de acordo com o nível         
de aprendizagem das crianças.  
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Atividades ocasionais – organizadas por toda a equipe        
pedagógica da escola, com a finalidade de oferecer        
experiências significativas para ampliar o conhecimento      
nas áreas sociais, culturais, artísticas, tecnológicas,      
educação ambiental, atendendo as necessidade e      
demandas dos projetos.  

   

 

Para realização de todas as atividades previstas na tabela acima e para a             

ocupação e otimização dos ambientes, foi elaborada uma escala específica para           

cada turma, conforme tabela abaixo.  

 

ESCALA DE HORÁRIO DO TURNO MATUTINO  

TURMAS  LANCHE  PARQUE  PISCINA  VÍDEO  BIBLIOTECA  

VERDE  9h ás 9h15  8h ás 8h 40  3ª  5ª   4ª 10h30 às 11h50  

AZUL  9h 30 ás 9h 45  8h 40 ás 9h 20  2ª  4ª  3ª 10h30 às 11h50  

AMARELA  9h 15 ás 9h 30  9h 40 ás 10h 20  4ª  6ª  5ª 10h30 às 11h50  

LARANJA  9h 45 ás 10h  10h 20 ás 11h  6ª  3ª  5ª 8h às 9h40  

VERMELHA  10h ás 10h 15  11h ás 11h40  5ª  2ª  3ª 8h às 9h40  

  

ESCALA DE HORÁRIO DO TURNO VESPERTINO  

TURMAS  LANCHE  PARQUE  PISCINA  VÍDEO  BIBLIOTECA  

VERDE  15h ás  

15h 15  

14h ás  

14h 40  

3ª  5ª   4ª 16h  30 às  

17h 50  

AZUL  14h 45 ás  

15h  

15h 30 ás  

16h 10  

2ª  4ª  3ª 16h  30 às  

17h 50  

AMARELA  15h 30 ás  

15h 45  

16h 15 ás  

16h 55  

4ª  6ª  5ª 14h  10 às  

15h 30  
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LARANJA  15h 15 ás  

15h 30  

17h ás  

17h 40  

6ª  3ª  3ª 14h  10 às  

15h 30  

VERMELHA  15h 45 ás  

16h  

14h 45 ás  

15h 25  

5ª  2ª  5ª 16h  30 às  

17h 50  

  

  

A organização do trabalho pedagógico conta ainda com as atividades da           

coordenação pedagógica que contemplam o estudo (formação continuada) e         

planejamento. O estudo ocorre tanto às quartas-feiras nas reuniões coletivas, bem           

como nos cursos oferecidos pela EAPE ou por outras instituições de formação. O             

planejamento coletivo acontece nas reuniões das quartas-feiras e às terças e           

quintas ocorrerá o planejamento por período e o individual.  

 

O trabalho desenvolvido no Jardim de Infância 106 Norte, acontece numa           

perspectiva de uma formação integral, incentivando discussões e ações conjuntas,          

essenciais para delinear um caminho mais adequado à diversidade existente entre           

nossas crianças. É no compartilhamento de reflexões e experiências que podemos           

promover a percepção e elaboração de um conjunto de conhecimentos e práticas            

sobre a inclusão. Nossos profissionais estão comprometidos em entender as          

necessidades e interesses infantis, suas formas de expressão e seu direito de se             

desenvolver e conhecer o mundo nas relações com outros sujeitos, com e sem             

necessidades específicas.  

 

Para entendermos um pouco desse contexto, destacamos alguns serviços da          

Educação Especial dentro da escola regular que a transforma em um espaço para             

todos. A Educação Inclusiva favorece a diversidade na medida em que considera            

que todos os alunos podem ter necessidades especiais em algum momento de sua             

vida escolar. 
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Há, entretanto, necessidades que interferem de maneira significativa no         

processo de aprendizagem e que exigem uma atitude educativa específica da           

escola como, por exemplo, a utilização de recursos e apoio especializados para            

garantir a aprendizagem de todos os estudantes. A Educação é um direito de todos              

e deve ser orientada no sentido do pleno desenvolvimento e do fortalecimento da             

personalidade. O respeito aos direitos e liberdades humanas, primeiro passo para a            

construção da cidadania, deve ser incentivado. Educação inclusiva, portanto,         

significa integrar todas as crianças em um mesmo contexto escolar. A opção por             

este tipo de Educação não significa negar as dificuldades dos estudantes. Pelo            

contrário, na inclusão, as diferenças não são vistas como problemas, mas como            

diversidades. Partindo deste contexto de diversificações oriundas da realidade         

social e espelhadas no universo escolar é que se oportuniza a convivência de todas              

as crianças e sua ampliação de mundo. Preservar a diversidade apresentada na            

escola, encontrada na realidade social, representa oportunidade para o atendimento          

das necessidades educacionais com ênfase nas competências, capacidades e         

potencialidades do educando. 

 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA 

É um serviço de apoio técnico-pedagógico que tem como objetivo contribuir           

para a superação das dificuldades no processo de ensino e escolarização, por meio             

de uma atuação pautada em ações que ocorrem nos espaços do contexto escolar,             

tais como o mapeamento institucional, o suporte ao trabalho da gestão escolar, a             

assessoria ao processo de ensino aprendizagem desenvolvida por meio de          

intervenções nas dificuldades de escolarização. São equipes multidisciplinares,        

compostas por Pedagogo e Psicólogo, que se encontram prioritariamente em          

escolas de Educação Infantil (EI), Anos Iniciais do Ensino Fundamental (AI) e            

Centro de Ensino Especial (CEE), atendendo aos profissionais da UE, familiares           

das crianças e com os próprias crianças, esses dois últimos sempre em articulação             

com os demais profissionais da escola. 
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Atendimento Educacional Especializado/ Sala de Recursos 

Caracteriza-se como serviço de natureza pedagógica, que suplementa, no         

caso de estudantes com altas habilidades, e complementa, no caso de estudantes            

com deficiência e transtorno global de desenvolvimento – TGD/TEA. Tem como           

função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade          

que eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes no processo de             

ensino e aprendizagem, considerando suas necessidades específicas. O        

atendimento é realizado por profissional ocupante do cargo de Professor de           

Educação Básica com aptidão comprovada. O atendimento é dividido em Sala           

Generalista (DF, DI, DMU, TGD, TEA) e Sala Específica ( DA, DV, AH/SD). 

 

Adequação Curricular 

Ele visa descrever a organização dos conteúdos, os objetivos para as           

aprendizagens, as estratégias metodológicas e de avaliação para as         

aprendizagens, destinado aos estudantes da Educação Especial que estão inclusos          

em Unidades Escolares de Ensino Regular. 

As adequações curriculares são as possibilidades educacionais, frente às         

dificuldades de aprendizagem das crianças. Pressupõem que se realize a          

adequação do currículo regular para torná-lo apropriado às peculiaridades das          

crianças com necessidades educacionais especiais. 

 

Educador Social Voluntário 

Este Programa foi instituído pela Portaria nº n° 07, de 23/01/2019, publicada            

no DODF n° 017 de 24/01/2019. Os Educadores Sociais Voluntários, num total de             

04 profissionais nesta IE, trabalham de segunda à sexta-feira, quatro horas diárias,            

acompanhando e auxiliando os alunos com deficiências, durante as atividades          
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pedagógicas, para a aquisição de condutas adaptativas no ambiente escolar e           

extraescolar sob orientação do professor regente: atividades de acompanhamento,         

higiene pessoal e incentivo de estudantes, bem como, de outras atividades voltadas            

para a área de Educação Especial.  

 

PROGRAMAS E PROJETOS DA SEEDF 

 VII Plenarinha 

Tema: Brincando e Encantando com Histórias 

Objetivo: promover a aproximação, envolvimento e encantamento das        

crianças com o mundo das histórias de modo que elas possam conhecer, ouvir,             

sentir, contar, imaginar e criar suas próprias histórias, por meio de brincadeiras e             

demais atividades. 

 

Semana de Educação para a Vida 

Como o disposto na Lei Federal nº 11.998, de 27 de julho de 2009, que               

atribui às escolas a incumbência de realizar a atividade denominada "Semana de            

Educação para a Vida” que deve abordar “conhecimentos relativos a matérias não            

constantes do currículo obrigatório” de forma “não convencional”, que neste ano foi            

recomendado pela SEEDF que as unidades escolares desenvolvessem, na Semana          

de Educação para a Vida, ações voltadas ao tema Protagonismo Estudantil. 

 

FESTIC 

O Circuito de Ciências das Escolas da Rede Pública de Ensino do Distrito             

Federal, este ano apresentado como Festival de Tecnologia, Inovação e Ciência –            

FESTIC, é realizado, anualmente, pela Secretaria de Estado de Educação é um            

importante instrumento para o estímulo ao desenvolvimento do conhecimento         
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científico e tecnológico, socializando as vivências interdisciplinares e/ou inovadoras         

realizadas pelos estudantes no âmbito das unidades escolares - UE, valorizando o            

trabalho pedagógico e fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem.        

Fomenta atividades que promovem o letramento científico e os processos          

investigativos visando a apropriação das etapas típicas do desenvolvimento do          

trabalho científico. Desse modo, busca-se fortalecer a criatividade, o raciocínio          

lógico, a curiosidade, a capacidade de pesquisa, o desenvolvimento de          

competências como liderança e trabalho em equipe, a inovação, o          

empreendedorismo e protagonismo dos estudantes em seus processos do saber. 

O tema do FESTIC este ano é a “Bioeconomia: Diversidade e Riquezas para             

o Desenvolvimento Sustentável”. Com objetivo de incentivar a criatividade e a           

reflexão dos estudantes por meio da criação, desenvolvimento e apresentação de           

projetos científicos e tecnológicos em diversas áreas do conhecimento, o FESTIC           

assume um importante papel social. 

 

Dias de Formação da Educação Infantil 

Com o objetivo de oferecer formação continuada aos profissionais da          

educação, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF-, por             

meio da Subsecretaria de Educação Básica - SUBEB - e da Diretoria de Educação              

Infantil - DIINF -, proporcionam aos professores da Educação Infantil três dias de             

Formação, conforme estabelecido em calendário escolar anual. A Formação tem          

por objetivo instrumentalizar e fortalecer o trabalho pedagógico na Coordenação          

Regional de Ensino e nas Unidades Escolares. Participam do evento de formação            

professores e coordenadores pedagógicos das Unidades Escolares Públicas e         

Instituições Educacionais Parceiras, Gestores Pedagógicos, além dos       

Coordenadores Intermediários e Coordenadores Intermediários de Apoio. 

 

A Virada Pedagógica  
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A primeira Virada Pedagógica da Educação Infantil ocorreu no dia 21 de            

março de 2019, tendo como tema principal “Ser capaz de utilizar metodologias            

ativas para as aprendizagens” e o Currículo em Movimento da Educação Infantil. A             

proposta da SEEDF é que o evento tenha edições mensais para debater assuntos             

de interesse da educação, sendo mais um espaço para troca de experiências,            

reflexões e interação, com vivência e apresentações de especialistas sobre temas e            

conteúdos que incorporam inovações necessárias à prática pedagógica.  

A ideia é estimular, provocar e promover inovação e melhorar a qualidade na             

educação. Para tanto, serão realizados encontros no mesmo dia para todas as            

Coordenações Regionais de Ensino, em espaços de formação, possibilitando que          

os nossos professores e coordenadores pedagógicos repensem a forma de ensinar           

e aprender. 

  

9. Concepções, Prática e Estratégias de Avaliação  

  

A avaliação da aprendizagem na Educação Infantil, de acordo com a LDB  

9394/96 na seção II, art. 31, “far-se-á mediante o acompanhamento do registro do             

seu desenvolvimento, sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino            

Fundamental, assim sendo, a avaliação é um elemento indissociável do processo           

educativo”.  

Nessa perspectiva, a avaliação, para estar a serviço da qualidade          

educacional deve, entre outros, cumprir o seu papel de promoção do ensino, o qual              

irá guiar os passos do educador. Ela precisa possuir o caráter de contribuição para a               

formação da criança e, não apenas, classificar e medir aprendizagens.  

Perrenoud (1999) afirma que a avaliação formativa possui como premissa          

se ocupar das aprendizagens e, consequentemente, do desenvolvimento do aluno.          

É uma avaliação que atua no acompanhamento das aprendizagens. Ainda de           
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acordo com Perrenoud (1999), "a avaliação formativa ajuda o aluno a aprender" (p.             

103).  

Para GADOTTI, 1984, a avaliação é inerente e imprescindível durante todo           

o processo educativo que se realiza em um constante trabalho de ação-reflexão,            

porque educar é fazer ato de sujeito, é problematizar o mundo em que se vive para                

superar as contradições, comprometendo-se com esse mundo para recriá-lo         

constantemente. Desse modo, a avaliação do processo evolutivo do aluno é           

contínua, realizada por meio da observação das atividades, das reações e do            

desempenho dos alunos, viabilizando a constante reestruturação do planejamento.  

No Jardim de Infância 106 Norte, mediante o resultado e análise do            

diagnóstico inicial dos alunos, as professoras organizam o planejamento utilizando          

estratégias pedagógicas para promover saltos qualitativos no desenvolvimento dos         

alunos. Nesse sentido, a avaliação é realizada contemplando a observação          

sistemática dos avanços e qualidade do desenvolvimento da aprendizagem         

alcançado pelos estudantes, em um processo dinâmico de construção do          

conhecimento, nos momentos de reuniões de pais e mestres, conselho de classe.            

Contempla ainda, a proposta de autoavaliação objetivando a formação de uma           

consciência crítica e independente do estudante.  

As observações e registros sistemáticos acontecem por meio de anotações          

feitas pelas professoras que registram livremente os acontecimentos, as conquistas          

e/ou avanços, suscitados pelas situações de sala. É produzido pela criança ,            

mensalmente, à Sanfona do Grafismo, que é projeção do seu desenho ao longo do              

ano. Ao final de cada semestre letivo, cada criança terá uma pasta contendo as              

atividades que contemplam o desenvolvimento da representação gráfica, das         

conquistas cognitivas nos campos lógico-matemático e dos conhecimentos de         

ciências naturais e sociais, além das demais atividades realizadas em sala de aula e              

em casa. Esses registros posteriormente servem como base para a construção do            

Registro de Desenvolvimento Individual do Aluno - RDIA, que é disponibilizado aos            

pais no final de cada semestre.  
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Vale destacar que em cada prática avaliativa realizada, avalia-se também o           

trabalho do professor e  de toda à escola. 

  

10. Organização da Proposta Curricular  

 

Neste ano, a organização da proposta curricular dessa escola está          

referenciada nos documentos legais, nos instrumentos curriculares já citados         

anteriormente, na organização do trabalho pedagógico proposto e especialmente no          

Currículo em Movimento. Promovendo a integração entre os princípios éticos,          

estéticos e políticos, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, os campos de            

experiências e os Eixos Integradores e os Eixos Transversais e as demais            

concepções que abordamos nas concepções teóricas dessa PP, respeitando a          

autonomia do professor em sala de aula e ao mesmo tempo entendendo a             

importância de um trabalho coletivo para o bom planejamento pedagógico, foi           

realizado um trabalho de divisão por bimestre das aprendizagens elencadas em           

cada uma das Linguagens apresentadas no Currículo, sempre respeitando o          

contexto da comunidade atendida. Esse foi um trabalho de reflexão coletiva e que             

tem como princípio a flexibilidade necessária para a implementação de um           

instrumento como esse, entendendo que os tempos, espaços e oportunidades          

educativas acontecem em diferentes momentos e processos.  

Nesses momentos de discussões é tratado a adaptação, o acolhimento e à            

inserção da criança na etapa Educação Infantil. Muitas vezes, a inserção da criança             

em um novo contexto vincula-se às experiências de separação de sua família por             

um determinado período do dia. Daí a importância de se debater sobre o             

acolhimento (e as formas de efetivá-lo) como ponto a ser contemplado no            

planejamento curricular. Na verdade, todos os seres humanos vivenciam novas          

experiências e novos contextos ao longo de sua existência, e, nesse caso, é preciso              

debater a necessidade de realizar um acolhimento que contribua para o processo de             

desenvolvimento da capacidade da criança de fazer parte de um novo contexto.            

Ressalta-se que esse período pode ser abordado de diferentes pontos de vista: o             
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olhar da criança, das famílias e/ou responsáveis, e o da instituição de educação             

para a primeira infância. Ações de acolhimento precisam prever que linguagens,           

sentimentos, emoções, aprendizagens estejam oportunizando a consolidação da        

liberdade, da autonomia e do protagonismo infantil, e não apenas respondendo ao            

cumprimento de ordens com o objetivo de disciplinar os corpos infantis para o             

modelo escolar tradicional. 

A qualidade do acolhimento garante o êxito da inserção da criança no            

contexto da Educação Infantil. Para que isso ocorra, é fundamental que se faça             

compreender que o processo de acolhimento exigirá esforços tanto da criança e de             

seus pais, que buscam adequar-se a essa nova realidade social, como também do             

professor e instituição educativa, que precisam preparar-se para recebê-la. O          

acolhimento da criança envolve aconchego, bem-estar, amparo, cuidado físico e          

emocional. Sendo assim, o ato de educar não se separa do ato de cuidar, o que                

amplia o papel e a responsabilidade dessas instituições nesse momento. Ao           

pensarmos como se dará a chegada das crianças (novas ou não), nos tempos,             

materiais e ambientes, nos profissionais da educação e suas atribuições, nas           

famílias e/ou responsáveis e suas inseguranças, observamos aspectos importantes         

para assegurar a qualidade do acolhimento: 

- Planejamento coletivo; 

- Envolvimento de todos os profissionais da educação; 

- Participação das famílias e/ou responsáveis e da comunidade; 

- Atendimento à diversidade; 

- Consideração dos sentimentos das crianças e dos adultos. 

 

Dentro do contexto educativo, manifestações, reações e sentimentos podem         

ser de caráter transitório ou permanente. Os princípios orientadores de um currículo            

que se propõe a ser integrado – unicidade teoria-prática, interdisciplinaridade,          
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contextualização e flexibilização – apresentam grandes possibilidades de serem         

incorporados ao dia a dia das instituições que ofertam Educação Infantil,           

favorecendo uma organização temporal que respeite o ciclo de aprendizagens das           

crianças pequenas. 

A possibilidade de se (re)organizar em ciclos, de adotar o currículo integrado            

e de assumir modificações faz a instituição que oferta Educação Infantil se            

movimentar, porque tais elementos propõem alternativas de mudança no         

planejamento pedagógico, à avaliação, à didática aplicada e ao processo de           

desenvolvimento das aprendizagens. 

A reorganização dos tempos e dos espaços exige mobilização de todo o            

corpo docente no sentido de encontrar soluções, discutir estratégias e tomar           

decisões quanto ao planejamento e avaliação das ações pedagógicas. Mais que           

uma instituição que oferta Educação Infantil organizada em ciclos, esta é uma            

instituição educativa que se reinventa, ao buscar mudar e inovar, de modo a garantir              

a constituição da aprendizagem e do desenvolvimento em todas as etapas e            

modalidades da Educação Básica. 

Conforme já mencionado, as crianças são organizadas considerando as         

especificidades da periodização da infância, porém, como o Currículo tem por base            

a Psicologia Histórico-Cultural, essa organização não é rígida, permitindo a fluidez. 

As transições estão presentes na Educação Infantil das mais diversas formas:           

transição de casa para a instituição de Educação Infantil; transição de uma            

instituição de Educação Infantil para outra, tais como da instituição parceira para a             

pública; transição no interior da própria instituição educativa e transição da           

Educação Infantil para o Ensino Fundamental. 
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Na transição para o Ensino Fundamental, nossa escola desenvolve uma          

proposta pedagógica que prevê formas para garantir a continuidade no processo de            

aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades        

etárias, sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no Ensino          

Fundamental: 

- Possibilitar momentos de visita e primeiro contato com a instituição           

educativa que receberá a criança da Educação Infantil no ano seguinte; 

- Envolver as famílias e/ou responsáveis no processo de transição entre as            

etapas, por se tratar de um momento de insegurança e dúvidas para muitos. 

De acordo com as DCNEI (2010a) e a BNCC (2017), a natureza, a identidade              

e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento presumidos nos dispositivos          

legais não abordam a alfabetização como uma obrigação na Educação Infantil. É            

evidente que, nessa fase, a criança já inicia seu processo de leitura de mundo, por               

meio de inúmeras atividades, mas isso ocorre de uma forma mais ampla, para além              

da codificação ou decodificação da língua escrita. A primeira etapa da Educação            

Básica tem finalidades próprias que devem ser alcançadas na perspectiva do           

desenvolvimento infantil, ao se respeitar as brincadeiras e interações e o cuidar e             

educar, no tempo singular da primeira infância. 

Pensando no acolhimento e respeito à diversidade humana em todos os seus            

aspectos: étnico-raciais, gênero, classe social, idade, credo, bem como o respeito às            

peculiaridades das diversas populações: do campo, quilombolas, indígenas,        

estrangeiras, assentadas e acampadas da reforma agrária, de povos tradicionais,          
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entre outras, essa PP propõe em todos os momento e projetos uma educação             

para a emancipação humana, que conhece, respeita e acolhe a diversidade,           

entendendo que, de fato, todas as pessoas são diferentes (em características,           

necessidades, gostos, anseios, crenças, formas de pensar e se posicionar no           

mundo), e essas diferenças não se constituem em ameaça, mas em riqueza para a              

humanidade. 

Portanto, faz-se necessário desenvolver um olhar e uma escuta atenta à           

cultura, respeitando histórias e modos de vida e de estar no mundo da criança, bem               

como sua formação identitária nas relações que estabelece com sua cultura.  

 

11. Plano de Ação da PP 

 Entendemos que a gestão democrática é uma forma de conduzir a instituição            

educacional de maneira que possibilite a participação de todos e que o plano de              

ação é um instrumento importante para facilitar o acompanhamento desse processo,           

que será avaliado a cada coordenação coletiva , posterior a ação realizada. O             

cronograma será definido ao longo do ano, de acordo com a disponibilização de             

verbas, demandas internas e as propostas pela SEEDF. Os responsáveis pelas           

ações de cada gestão são equipe gestora, professores, servidores, APM, Conselho           

Escolar, comunidade que se empenharão na efetivação/acompanhamento dessas        

ações. 

 

11.1 - Gestão pedagógica e de Resultados Educacionais:  

OBJETIVOS 

PRIORITÁRIOS/METAS 

 

AÇÕES 

1 – Valorizar e incentivar o      

grupo de professores, por    

meio da formação continuada    

(incluindo os programas   

 

*Estudo de textos pertinentes à Educação      

Infantil nas reuniões de coordenação geral      
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ofertados pela rede), nas    

reuniões de coordenação   

geral.  

-Facilitar à participação de    

100% dos profissionais   

nessas formações. 

*Estímulo à participação em cursos oferecidos      

pela EAPE e outras instituições  

2 – Incentivar brincadeiras    

nas salas de aulas,    

oferecendo brinquedos  

pedagógicos de madeira e    

brinquedos de faz-de-conta a    

todas as turmas. 

 

*Elaboração listas de brinquedos juntamente     

com o corpo docente  

*Cotação de preços junto a fornecedores  

*Aquisição dos brinquedos  

3 – Dar apoio na     

continuidade da utilização do    

laboratório de informática; 

- Garantir um professor    

específico para a sala de     

informática para atender   

100% dos alunos 

 

 

*Aquisição de grades e aparelho de ar  

condicionado para o laboratório de informática  

4 – Promover o    

desenvolvimento de  

atividades psicomotoras com   

as crianças; 

- Disponibilizar 100% do    

material necessário para   

essas atividades. 

  

 

*Convite de pessoas para realizar oficinas com       

os professores  

*Levantamento e utilização do material     

disponível na escola  
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5 – Apoiar e incentivar os      

eventos culturais da escola    

que promovam os eixos    

integradores e transversais; 

- Ampliar a participação das     

famílias na escola, até que     

seja de  100%. 

 

 

 

*Elaboração de calendário com festividades e      

datas comemorativas  

*Convite de pais ou amigos para participar do        

momento, com apresentação ou oficina  

 

6 – Promover palestras sobre     

Educação Infantil envolvendo   

a Comunidade Escolar ; 

-Fortalecer o Conselho de    

Classe, as avaliações para    

as aprendizagens e atuação    

dos serviços ofertados pela    

SEEDF na efetivação das    

buscas dos resultados   

educacionais. 

-Promover pelo menos um    

conselho e duas palestras    

por semestre 

 

 

 

*Elaboração de calendário juntamente com o      

corpo docente, referendado pelo Conselho  

Escolar  

*Levantamento de temas relevantes  

*Convite às famílias  

*Promover um diagnóstico inicial da comunidade 

escolar , uma avaliação institucional no início e 

outra no término do ano letivo, para discussão 

conjunta  dos dados levantados. 

7 – Estimular um trabalho     

criativo com materiais   

diversos. 

*Estudo para sensibilização do corpo docente 

sobre criatividade e atividades diferenciada para 

a educação Infantil . 
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- Buscar diminuir em 20% a      

quantidade de atividades   

xerocadas.  

*Acompanhamento dos projetos, com o corpo 
docente. 

 

 

 

11.2- Gestão Financeira:  

 

OBJETIVOS 
PRIORITÁRIOS  

AÇÕES  

1 – Mobilizar a comunidade     

para participação e captação    

de recursos via APM –     

Associação de  

Pais e Mestres  

*Conscientização da comunidade escolar    

quanto à importância da contribuição da APM       

para a escola  

*Envio de informativo às famílias sobre a       

utilização dos recursos da APM *Registro do       

recebimento de doações  

2 - Otimizar a utilização dos      

recursos financeiros do   

PDDE – Programa Dinheiro    

Direto na Escola – FNDE, do  

PDAF – Programa de 

Descentralização  

Administrativa e Financeira e    

da APM – Associação de     

Pais e Mestres com a     

participação da comunidade   

escolar  

*Convocação das instituições responsáveis,    

APM e Conselho Escolar para deliberar e       

acompanhar a utilização dos recursos     

financeiros  

*Verificação da regularização financeira da 

escola junto à SEEDF para não perder o prazo 

de aplicação e utilização dos recursos  

*Utilização dos recursos de acordo com as       

necessidades pedagógicas, administrativas,   

respeitando a legislação vigente  
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3 – Elaborar e divulgar     

prestação de contas da    

utilização das verbas e da     

contribuição da APM de  

forma transparente  

*Elaboração da prestação de contas das verbas       

por quadrimestre e da APM mensalmente      

*Divulgação da prestação de contas em quadro       

de avisos e por meio de informativo  

  

  

11.3- Gestão Administrativa, Participativa e de Pessoas:  

 

OBJETIVOS 
PRIORITÁRIOS  

AÇÕES  

1 – Criar condições para     

estabelecer um vínculo maior    

e mais eficiente entre a     

escola e a comunidade, com     

ações que respondam ao    

princípio da gestão   

democrática do ensino   

público (conselhos escolares,   

APM, articulações, parcerias,   

a utilização de canais de     

comunicação com a   

comunidade escolar como   

bilhetes, agendas, murais,   

e-mail, dentre outros); 

-Atingir em 100% a satisfação 

da comunidade com o 

relacionamento com a escola. 

 

*Registro das solicitações das famílias  

*Atendimento às famílias de forma respeitosa e       

adequada sempre que solicitado.  
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2 – Providenciar reforma e     

manutenção das instalações   

físicas da escola de acordo     

com a necessidade   

verificada; 

- Atingir em 100% a     

satisfação da comunidade   

com a estrutura física da     

escola. 

 

*Pintura da escola  

*Instalação de chuveiro para utilização dos 

alunos  

*Reforma e ampliação da sala dos servidores  

*Cotação de preços  

*Solicitação de parceria com o Exército para       
conseguir mão-de-obra para os serviços     
necessários  

3 – Garantir o pleno     

funcionamento da secretaria   

escolar dentro de suas  

atribuições  

*Registro fidedigno da escrituração escolar  

*Registro e organização da documentação     

escolar referente aos alunos e servidores      

*Organização da documentação e dos arquivos  

  

4 – Estabelecer rotina para     

manter atualizado o registro    

da vida profissional dos    

servidores; 

- Organizar mensalmente os    

arquivos. 

 

*Acompanhamento e registro de abonos,     

licenças médicas e afastamentos dos     

servidores  

5 – Organizar momentos de     

avaliação do trabalho  

pedagógico e administrativo , 

incentivando o  envolvimento 

e compromisso das pessoas 

com a PP,  tendo como 

*Elaboração de formulários para registro de 

avaliação; 

*Criação de mecanismos para envolvimento da      
comunidade escolar na avaliação do trabalho e       
na valorização dos profissionais. 
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prioridade a observância dos 

direitos e deveres de todos; 

-Valorizar e  reconhecer o 

trabalho de todos os 

profissionais. 

 

12. Acompanhamento e Avaliação da PP 

  

O acompanhamento e a avaliação da PP serão implementados de acordo           

com as instâncias de participação indicadas anteriormente, a fim de tomarmos           

decisões democráticas para o bem comum de toda Comunidade escolar. O           

acompanhamento será processual e as avaliações acontecerão de acordo com o           

período de execução das estratégias e metas.  

O Conselho Escolar será a instância responsável por fazer o          

acompanhamento constante da implementação desta PP e deverá apresentar à          

Assembléia Geral Escolar um balanço das ações realizadas, das dificuldades          

encontradas e dos desafios ainda não alcançados pela comunidade escolar de           

acordo com a PP, para que possam ser feitas os ajustes necessários e para que               

sejam tomadas as decisões de maneira democrática sobre os rumos da nossa            

escola.  

A Direção deverá ser a guardiã desta PP e sempre que necessário, reunir a              

comunidade escolar para prestar contas ou ainda apresentar as necessidades para           

que a implementação da PP ocorra de forma adequada.  

Outras estratégias de acompanhamento e avaliação poderão ser utilizadas         

com a finalidade de revisão, atualização e reformulação desse instrumento de           

gestão ao longo do ano letivo ou de sua duração de acordo com a necessidade               

verificada pela comunidade escolar. Exemplos: avaliação institucional, reunião de         

pais e mestres, discussões nas coordenações coletivas e nos dia letivos temáticos. 
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13. Projetos Específicos  

 

JARDIM DE INFÂNCIA 106 NORTE  

Professora Najla Hachem 

1º período D - 2019  

Eu canto e me encanto  

 1. Apresentação  

O projeto “eu canto e me encanto” objetiva apresentar, reiterar e ampliar o repertório              

musical das crianças do 1º período D do Jardim de Infância 106 Norte em seus               

diversos gêneros e ritmos, citar grandes nomes de compositores e apresentar           

algumas de suas criações, além de trazer noções dos parâmetros do som, tais como              

altura, intensidade, duração e timbre. Considerando que a música está diretamente           

ligada ao movimento corporal e que este é também uma das formas de expressão              

das crianças, este projeto também englobará o corpo, o movimento e a dança como              

uma linguagem que visa o desenvolvimento integral dos sujeitos e abrangerá os            

campos de experiências corpo, gestos e movimentos e traços, sons, cores e formas.  

  

2. Título  

 Eu canto e me encanto  

 

3. Problematização  

Por meio da musicalização, é possível estimular a expressão oral e corporal das             

crianças, principalmente daquelas que apresentam dificuldade em se expressar         

verbalmente?  
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4. Escolha do tema gerador 

Música como uma ferramenta cultural e social para a ampliação da linguagem oral,             

corporal e musical.  

  

5. Público alvo 

  Educação Infantil, 1º período D (4-5 anos)  

 

6. Justificativa  

A turma demonstra interesse em aprender novas músicas, assim como em           

atividades que envolvam a musicalização e o movimento. Algumas crianças trazem           

para o ambiente escolar, músicas do repertório popular. Com isto, o objetivo do             

projeto é ampliar e enriquecer este repertório que faz parte do nosso patrimônio             

cultural, além de trabalhar com outros temas relacionados à música, como           

características destas, instrumentos e linguagem corporal.  

  

7. Objetivos 

 7.1 Objetivo geral  

Apresentar e ampliar o repertório e conhecimento musical das crianças e através da             

música, desenvolver os campos de experiências previstos no Currículo em          

movimento.  

7.2 Objetivos específicos  

• Escutar atentamente, em mídias, estilos e gêneros musicais (música folclórica,           

erudita, popular, dentre outros), identificando livremente algumas diferenças        

existentes entre eles;  
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• confeccionar instrumentos e objetos sonoros com materiais reaproveitáveis,         

utilizando-os para acompanhar músicas cantadas;  

• cantar músicas acompanhadas de instrumentos musicais confeccionados,        

explorando a altura dos sons (agudo/médio/grave) e a intensidade do som           

(forte/fraco);  

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

de movimentos corporais associados a diferentes sons;  

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

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

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

brincadeiras cantadas;  

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

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

• ampliar as possibilidades de desenvolvimento da coordenação motora global por           

meio de danças e movimentos corporais;  

 

8. Campos de experiências   

● Corpo, gestos e movimentos 

● Traços, sons, cores e formas.  

  

9. Metodologia  

Para abordar o tema deste Projeto, serão utilizadas ferramentas como rodas de            

conversa, escuta atenta de músicas por mídias, músicas cantadas, leitura de livros            

que envolvam o tema, apropriados para a faixa etária trabalhada e pesquisas feitas             

pela professora e pela família, junto às crianças. Será trabalhado isoladamente cada            

gênero musical, porém, no decorrer do desenvolvimento do projeto, serão cruzados           
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diferentes estilos para aguçar a percepção das crianças de distinguir diferentes           

ritmos e sensações que a música proporciona.  

  

9.1 Desenvolvimento das ações  

1º etapa: Realizar uma roda de conversa para falar sobre música: O que é música?               

Por que ela existe? Onde ela surgiu? investigar o conhecimento musical das            

crianças e quais estilos ou músicas fazem parte de suas vidas dentro e fora da               

escola? Citar que existem vários tipos de músicas e apresentar os principais            

gêneros musicais que serão trabalhados no Projeto (Música erudita, MPB, Samba,           

Forró, Rock, Blues, Jazz, hip-hop) com um trecho de música para exemplificar cada             

um dos estilos. Questionar e registrar quais as principais diferenças e observações            

que as crianças perceberam.  

2º etapa: Apresentar e trabalhar com os diversos gêneros musicais que serão            

contemplados neste projeto.  

3º etapa: Confeccionar junto às crianças instrumentos musicais com materiais          

reaproveitáveis.  

4º etapa: Apresentar as noções dos parâmetros do som, tais como altura,            

intensidade, duração e timbre, com auxílio do próprio corpo e dos instrumentos            

confeccionados.  

5º etapa: Criar com as crianças uma música, com ritmo e letra, para apresentar para               

as demais turmas do Jardim de Infância no final do na letivo de 2019.  

 

10. Cronograma: 

Ano letivo de 2019  
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11. Referências  

ANNUNZIATO, Vania Ranucci. Jogando com os sons e brincando com a música I:             

interagindo com a arte musical. São Paulo: Paulinas, 2002.  

ANNUNZIATO, Vania Ranucci. Jogando com os sons e brincando com a música II:             

interagindo com a arte musical. São Paulo: Paulinas, 2012.  

BRITO, Teca A. Música na educação infantil: propostas para a formação integral da             

criança. São Paulo: Peirópolis, 2003.  

DISTRITO FEDERAL. Currículo em movimento do Distrito Federal: Educação         

Infantil. Brasília: SEEDF, 2018.  

 

12. Acompanhamento e avaliação 

12.1 Como será feito o acompanhamento do projeto?  

Registros de acompanhamento de cada uma das etapas do projeto e interação das             

crianças com o tema.  

 

12.2 Como serão identificados o alcance dos objetivos ao longo e ao final do              

projeto?  

Registros de acompanhamento e comparar os objetivos desejados com os          

resultados alcançados.  

  

12.3 Avaliação  

Serão avaliadas a participação e aproveitamento das crianças com as atividades           

selecionadas durante todo o projeto. 
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Jardim de Infância 106 Norte 

Professora: Jeane Rocha dos Santos 

2º Período – Vespertino 

 

Projeto Descobrindo Sabores 

 

1. Apresentação   
 

O projeto é para promover e incentivar as nossas crianças a mudarem os             

seus hábitos alimentares, de modo a conscientizar os pais também.          

Devemos nos atentar que alimentação saudável é comer bem e não comer            

demais. Promovendo o consumo de alimentos saudáveis e a consciência de           

sua contribuição para promoção da saúde. 

 

2. Título do projeto  
 

Descobrindo Sabores 

 

3. Problematização   
 

Alimentação das crianças em sala é nada saudável, composta de muitos           

doces, gorduras e açúcares, pois os lanches estão vindos de casa cheios de             

guloseimas: pirulitos, salgadinhos, biscoitos recheados, sucos      

industrializados contendendo muito açúcar em sua composição. 
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4. Escolha do tema gerador  
 

Partindo desse parâmetro dos lanches que a família prepara para crianças,           

houve a necessidade de propor, no sentido pedagógico, uma alimentação          

balanceada, que garantisse a energia necessária para desenvolver        

atividades importantes nessa fase da vida, pois também é nessa fase que            

formamos nossos hábitos alimentares e que aprendemos a gostar ou não de            

certos alimentos. 

 

5. Público alvo  
 

Alunos do 2º período - vespertino 

 

6. Justificativa   
 

É preciso desenvolver hábitos alimentares sadios nos alunos e         

consequentemente em seus núcleos familiares, conscientizando-os da       

importância de uma boa alimentação regrada e nutritiva para que tenham boa            

saúde. 

 

7. Objetivos 
  

7.1  Objetivo Geral 
  

Promover o consumo de alguns alimentos saudáveis e a consciência de sua            

contribuição para a promoção da saúde de forma atraente, lúdica e           

educativa. 
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7.2 Objetivos Específicos  
  

- Estimular o consumo de frutas e verduras; 

- Identificar cores, textura e os diferentes sabores de alguns alimentos; 

- Reconhecer que o produto industrializado como “sucos em caixinha,          

biscoitos recheados e salgadinhos” são alimentos menos nutritivos e menos          

necessário ao seu desenvolvimento; 

- Identificar a cultura alimentar dos familiares das crianças; 

- Desenvolver a coordenação motora e percepção tátil, visual, olfativa e           

degustativa; 

- Identificar quais hábitos alimentares e alimentos são e não são saudáveis; 

- Estimular o desenvolvimento da linguagem visual e oral. 

 

8. Campo de Experiência  
 

Trabalharemos com os eixos estruturantes o educar e o cuidar, como           

também o brincar e o interagir, agregando a eles os campos de experiências: 

- O eu, o outro e o nós; 

- Espaços tempo, quantidades relações e transformações; 

- Traços, sons, cores e formas; 

- Corpo, gestos e movimentos; 

- Escuta, fala pensamento e imaginação 
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9. Metodologia   
 

- Conversa e registo (desenho) sobre alimentação preferida das crianças; 

- Construção de jogos de memória a partir de imagens de frutas, verduras e              

legumes recortados pelos alunos; 

- Solicitar que cada aluno traga de casa uma fruta, e conversar sobre as              

preferências através da degustação, fazendo uma salada de frutas; 

- Identificação de frutas e verduras através do olfato e tato, utilizando a caixa              

surpresa; 

-Gráficos de frutas preferidas; 

-Trabalhar com recorte de frutas, verduras e legumes e pedir que os alunos             

construam pratos que representam uma alimentação saudável; 

- Histórias que envolvem alimentação saudável. 

- Musicalização 

 

10. Desenvolvimento das ações 
  

- A professora dará início às atividades do projeto, falando sobre a            

importância dos cuidados com a saúde, principalmente com alimentação.         

Para isso a professora trará desenhos de frutas, legumes e verduras,           

conversará visando destacar o porquê que a professora trouxe aquelas          

figuras. Em seguida a professora estimulará os alunos a pintarem sua fruta            

preferida e depois apresentarem as características da sua fruta escolhida          

(cor, tamanho, se tem caroço, gosto doce ou azedo) e o porquê escolheram             

aquela fruta; 
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- Apresentar para os alunos algumas frutas e verduras, como lavá-las, levar            

alimentos para sala de aula, tentando transformá-los em elemento         

pedagógico, fazendo com que as crianças participem das ações; 

- Elaborar um questionário perguntando o que comem no almoço, janta e            

lanche (qual preferência); 

- Histórias que envolvem alimentação saudável (Cesta da dona Maricota / O            

grande rabanete / Salada de letras / Eu me alimento) outros títulos. 

- Mural de alimentos saudáveis, pirâmide de alimento; 

- Criação de jogos pedagógicos de memória, circuito saudável, o cuidado           

com a saúde bucal, escovação sempre após as refeições; 

- Solicitar que cada aluno traga de casa uma fruta, verdura e legumes e              

conversar sobre as preferências através da degustação do aroma. 

 

11. Cronograma   
 

Três meses 

 

12. Referências   
 

Livros: Eu me alimento – Mandy Susre / Mike Gordon 

Salada de letra – Rosângela Maria de Moro 

A cesta da Dona Maricota – Tatiana Belinky 

O grande rabanete - Tatiana Belinky 
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13. Acompanhamento e avaliação  
 

Serão utilizados como instrumentos de avaliação ao longo do projeto          

registros gráficos e audiovisuais, contação de história. 
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Jardim de Infância 106 Norte 

Ryntia R. Pereira Diniz 

Turma: 1º Período “E” 

 

 

PROJETO: EU, JOÃO E MARIA 

 

1 – APRESENTAÇÃO: 
 

O projeto tem como pressuposto a ideia que toda criança deve ser            

apresentada ao mundo da escrita e da leitura de maneira lúdica, dinâmica            

considerando particularidades e necessidades específicas de um grupo. 

 

2 – TÍTULO DO PROJETO: 
 

EU, JOÃO, MARIA E A NOSSA HISTÓRIA. 

 

3 – PROBLEMATIZAÇÃO: 
 

É possível promover bons hábitos alimentares e conscientização de crianças          

pequenas sobre a escuta atenta nas atividades quando envolvem histórias          

infantis? 
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4 – ESCOLHA DO TEMA GERADOR: 
 

O tema gerador contempla de modo geral os cinco campos de experiências            

do Currículo em Movimentos da Educação Infantil. 

 

5 – PÚBLICO ALVO: 
 

Crianças do 1º período da Educação Infantil (4 anos de idade). 

 

6 – JUSTIFICATIVA: 
 

Uma alimentação saudável traz diversos benefícios: previne males como a          

obesidade, o colesterol, a diabetes, a desnutrição e a anemia, além de            

melhorar o humor e dar ânimo e força para encarar o dia. 

No Brasil, uma parcela significativa da população não se alimenta          

corretamente e isso é um dos grandes desafios que o sistema de saúde tem              

enfrentado. As crianças, neste sentido, estão no foco das ações que           

combatem os hábitos alimentares inadequados e causadores destes males.         

Estima-se que uma em cada três crianças no Brasil é obesa e os distúrbios              

alimentares como anorexia e bulimia precoce tem crescido, assim como a           

depressão associada. 

 

7 – OBJETIVOS 

7.1 – OBJETIVO GERAL 

Promover uma reeducação alimentar com o consumo de alimentos saudáveis para a            

promoção da saúde e o bem estar individual e coletivo. 
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7.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
*Desenvolver a comunicação oral com segurança e autoconfiança ao (re)contar uma           

história com sequência; 

*Ampliar vocabulário; 

*Trabalhar atitudes e valores (cooperação e colaboração em sala de aula); 

*Despertar o interesse pela leitura; 

*Reconhecer-se, estabelecer relações com a sua história de vida; 

*Explorar/ experimentar a cultura da brincadeira com canções, oficinas de dança, de            

artes, de culinária e dramatizações; 

*Desenvolver bons hábitos de higiene e de alimentação; 

*Compreender a pirâmide alimentar e como ela é composta; 

*Evidenciar a boa nutrição como aspectos essenciais para se ter uma boa saúde; 

*Pesquisar, comparar, associar, classificar sobre a vida dos insetos relacionados a           

alimentos em geral (formigas). 

 

8 – CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS  

De acordo com o Currículo em Movimento da Educação Infantil: 

*O Eu, o outro e o nos; 

*Corpo, gestos e movimentos; 

*Traços, sons, cores e formas; 

*Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

*Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. 
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9 – METODOLOGIA 
*Histórias (contadas oralmente e recontadas em vídeos); 

*Canto com músicas relacionadas a todas as etapas do projeto; 

*Exploração oral; 

*Dinâmicas (oficinas de artes para produzir a entrada da casa da bruxa); 

*Desenho de cada etapa desenvolvida como forma de representação; 

*Reprodução de história (dramatização); 

*Discussão sobre alimentação e hábitos saudáveis; 

*Histórias que envolvem alimentação, saúde e higiene; 

*Etapas de visita, plantio e colheita na horta escolar de uma hortaliça; 

*Estudo e observação dos insetos (vídeo, exploração oral, confecção de um           

formigueiro); 

*Pesquisa com a família sobre o que comem de lanche diariamente; 

*Pesquisa em sala de aula com embalagens de lanches que trazem de casa             

(composição, quantidade, valores nutricionais); 

*Elaboração de gráfico dos alimentos que as crianças consomem diariamente; 

*Recorte de figuras relacionadas à alimentação em geral (exploração oral); 

*Discussão sobre o que é um alimento saudável? Exploração de recursos visuais; 

*Higienização das mãos e dos alimentos; 

*Confecção do corpo humano saudável (painel coletivo com colagem de figuras           

referente a alimentos que fazem bem ao corpo); 

95  
  



 

*Confecção do corpo humano doente (painel coletivo com colagem de figuras           

referente a alimentos que causam doenças ao corpo); 

*Confecção de uma pirâmide alimentar; 

*Exploração dos diversos sabores, texturas e temperaturas de diversos alimentos; 

*Confecção do bocão. Exploração visual de alimentos que prejudicam os dentes dos            

alimentos que cuidam da saúde bucal. Escovação do bocão para retirar sujeiras            

(simulação, rotinas e cuidados diários); 

*Oficina de culinária, alimentos saudáveis e gostosos (ex: bolo de cenoura, docinho            

de beterraba, salada de frutas); 

*Oficina de quebra-cabeça (construção de jogo com 6 e 8 peças sobre alimentos             

saudáveis, cenários da história); 

*Oficina dos personagens em barro ou massinha; 

*Explorar gêneros literários (canções, histórias, rótulos de produtos, receita, matérias          

de jornais, etc); 

*Gravar as falas das crianças narrando a história e experiências sobre a alimentação             

saudável com ilustrações individuais/coletivas. 

 

10 – CRONOGRAMA 

ABRIL A NOVEMBRO DE 2019. 

 

11 – REFERÊNCIAS DE MATERIAL DE APOIO: 

11.1 - LIVROS/DVDS: 

a) João e Maria; 

b) O grande rabanete; 
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c) Rapunzel; 

d) João e o pé de feijão; 

e) Fábula da Cigarra e da formiga; 

f) A menina que não comia fruta; 

g) Não gosto de salada! 

h) A sopa de pedra. 

 

11.2 – MÚSICAS: 

a) Pomar- Palavra cantada; 

b) Sopa- Palavra Cantada; 

c) Bolacha água e sal- Palavra Cantada. 

 

11.3 – PLATAFORMA YOUTUBE: 

Vídeo (1) “Sid Alimentação Saudável” 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-K0KyBBkpI 

Vídeo (2) “Informação nutricional para crianças”      
https://www.youtube.com/watch?v=O7xp5f9rUa0 

Vídeo (3) “Dr. Esportes” 

https://www.youtube.com/watch?v=93KJXApJGFY 

 

12 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

BENJAMIN, Walter. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a          
educação. São Paulo: Summus, 1984. 

CUNHA, Maria Antonieta. Literatura Infantil - teoria e prática. 14ª edição.           
São Paulo: Ática, 1995. 

FERNANDES, D. L. A literatura infantil. São Paulo, Loyola, 2003. 

FREIRE, P. A importância do ato de ler. 41ª ed, São Paulo: Cortez, 2001. 
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JORGE, L. da S. Roda de histórias e o prazer de ler, ouvir e contar               
histórias. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, Secretaria de Atenção à Saúde,        
Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição. Guia alimentar         
para a população brasileira: promovendo a alimentação saudável.        
Brasília: Ministério da Saúde, 2006. Disponível      
http://nutricao.saude.gov.br/documentos/guia_alimentar_conteudo.pdf. 

OSTETTO; L,E; Encontros e Encantamentos na Educação Infantil. 6°ed.         
Campinas-SP, Papirus, 2007. 

VYGOSTKY, L. S. Pensamentos e Linguagem. São Paulo, Martins Fontes,          
2001. 

 

13 – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

Será efetuada durante todo o projeto por meio de observação, fotografias,           

registros feitos pelas professoras, produções individuais/coletivas, pelas       

conversas e questionamentos na hora da rodinha interativa. 
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Jardim de Infância 106 Norte 

Professora: Jacileide Ferreira Cavaletti 

2º período ANO:2019 

 

PROJETO: Avião, um gigante no céu 

 
 1 – Apresentação 
 

O presente trabalho surgiu da curiosidade demonstrada na roda de conversa           

por uma aluna que quis saber como o avião não cai lá do céu. Esse               

questionamento feito pela criança foi o detonador para a escolha do tema a             

ser trabalhado esse ano para a Feira Cultural da qual faz parte da Proposta              

Pedagógica do Jardim de Infância 106 Norte. 

 
2 – Título do projeto 
 

Avião, um gigante no céu 

 

3 – Problematização 
 

O tema do projeto foi escolhido durante a roda de conversa quando uma             

criança fez o questionamento “ como o avião não cai do céu?”. Diante disso,              

despertou o interesse dos demais colegas de sala, e a professora percebeu a             

relevância da questão, partindo para a discussão sobre os aviões. 

 

4 – Escolha do tema gerador 
 

O tema gerador surgiu na roda de conversa em sala de aula. 
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5 – Público Alvo 
 

Alunos (as), professora, pais e comunidade escolar. 

 

6 – Justificativa 
 

O tema surgiu da curiosidade de uma aluna que perguntou como que o avião              

não cai do céu, partindo disso e do interesse demonstrado pelas outras            

crianças da sala. A professora viu como importante um estudo sobre o avião,             

para que todos os alunos pudessem aprender um pouco mais sobre esse            

meio transporte. 

 

7 – Objetivos 

  

7.1 – Objetivo Geral: 

Motivar as crianças a saber a respeito do avião e da sua importância como 

meio de transporte no mundo. 

 

7.2. Objetivos Específicos: 

● Conhecer alguns tipos de aviões;  

● Conhecer quem foi o inventor do avião;  

● Saber a importância do avião como meio de transporte;  

● Valorizar o avião como meio de transporte;  

● Conhecer as principais partes que compõem um avião;  

● Conhecer os profissionais que trabalham dentro do avião. 
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8 – Campos de Experiências: 
 

● O eu, o outro e nós 

- Identificar a evolução dos meios de transportes (avião) 

● Corpo, gestos e movimentos 

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

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

- Manipular materiais diversos para confeccionar brinquedos com materiais         

alternativos. 

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

● Traços, sons, cores e formas 

- Valorizar e criar produções artísticas individuais e coletivas em suas respectivas            

linguagens. 

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

significado de sua produção. 

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

embalagens). 

- Identificar sons e suas diversas fontes sonoras. 

● Escuta, fala, pensamento e imaginação 

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

linguagem oral e escrita. 

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

expressando clareza de pensamentos. 
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9. Metodologia 

- As atividades serão realizadas na escola e quando necessário através de            

saídas pedagógicas a serem agendadas no decorrer do desenvolvimento do          

projeto. 

- Apresentação da biografia de Eduardo Santos Dumont. 

- Construção de aviões com diversos materiais como: palito de picolé, isopor,            

argila. 

- Produção de textos coletivos de fatos ocorridos durante o projeto. 

- Construção de maquete de um aeroporto. 

- Construção de um avião grande feito de papelão para as crianças poderem             

entrar e brincar de piloto. 

- Fazer aviões de pet e emborrachado. 

- Confeccionar uma dobradura de avião. 

- Convite aos pais para participarem da confecção de um avião de sucata             

com sua criança. 

 

10 – Cronograma 
 

O projeto será realizado de abril a primeira quinzena de agosto. 

 

11 – Referências 

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal          

– SEEDF. Currículo em Movimento de Educação Básica – Educação Infantil,           

2ª ed. Brasília, 2018. 
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12 – Acompanhamento e avaliação 

O presente projeto terá avaliação diagnóstica, contínua e processual         

podendo sofrer alterações, dado o seu caráter flexível, em conformidade com           

os objetivos previstos e considerando o grupo de crianças. 

Todas as atividades serão acompanhadas pela professora que analisará a          

construção do conhecimento e organizará intervenções pedagógicas       

necessárias para cumprir os objetivos estabelecidos. 

A avaliação acontecerá durante o desenvolvimento das etapas previstas         

através das atividades propostas e do interesse e participação demonstrada          

pelos alunos. 
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Jardim de Infância 106 Norte 

Professora Nathália dos Santos Pereira 

2º Período D – 2019 

 

Vem cantar comigo! 

 

1 – TEMA 
 

Apreciação Musical 

 

2 – PÚBLICO ALVO 
 

O projeto será realizado com uma turma de 23 crianças do segundo período             

da Educação Infantil do Jardim de infância 106 Norte, localizado na Asa            

Norte, Brasília, Distrito Federal. 

 

3 – JUSTIFICATIVA 
 

A turma em questão tem um comportamento agitado e dificuldade de lidar            

com momentos em que é necessário o silêncio e atenção para ouvir,            

entretanto conseguem focar a atenção diante de uma música, demonstram          

interesse por músicas de diferentes ritmos, inclusive questionando sobre seu          

gênero musical. Observou-se porém que as crianças apresentam um         

repertório musical reduzido, cantando sempre as mesmas músicas. 

Além disso, é notório que muitas crianças da turma necessitam exercitar a            

sensibilidade, especialmente ao lidar com situações de conflito, em que é           
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preciso, por exemplo, pensar que ao bater no colega ele ficará triste e irá se               

machucar. 

Diante dessas observações pensou-se em oportunizar momentos de        

necessário silêncio para fazer uma escuta atenta, despertando a         

sensibilidade através da música e assim trabalhar os pontos de dificuldade           

da turma. 

 

4 – OBJETIVO GERAL 
 

Ampliar o repertório musical de crianças da Educação infantil,         

proporcionando através das letras e melodias das músicas experiências         

sociais, sensoriais, de expressão artística e letramento. 

 

5 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Desenvolver a escuta atenta, concentração e foco das crianças;  

● Desenvolver a sensibilidade musical e poética;  

● Registrar com as crianças as músicas significativas eleitas por elas;  

● Conhecer diferentes ritmos da música brasileira e erudita;  

● Vivenciar experiências a partir das cantigas de roda;  

● Vivenciar e experimentar as brincadeiras de roda cantada;  

● Participar de situações de letramento contextualizado com as músicas. 
  

6 – CAMPOS DE EXPERIÊNCIA 

● Escuta, fala, pensamento e imaginação;  

● Traços, sons, cores e formas; 
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● Corpo, gestos e movimentos.  
 

7 – METODOLOGIA 
 

- As crianças escutarão a música, sentadas ou deitadas, com luz baixa ou             

luminosidade comum, a depender do ritmo e do gênero musical. 

- Farão a escuta atenta, percebendo a melodia e a letra. Após a escuta              

haverá uma conversa em roda sobre o que as crianças entenderam da letra,             

o que imaginaram e sentiram ouvindo a música, qual o gênero musical, qual             

a sua origem. 

- Após esse momento será proposta uma atividade prática, podendo ser           

desenho, pintura, dinâmica de grupo, brincadeira ou outra experiência         

sensorial, social ou artística. 

- Serão utilizados recursos como: caixa de som, pen-drive com músicas e            

vídeos, livros de literatura infantil, diferentes tipos de papel, tintas, cola           

colorida, pincel, lápis de cor, giz de cera, barbante, fantasias, entre outros            

que se fizerem necessários. 

 

7.1 Desenvolvimento das ações 

1ª momento – apresentação de um colcha aveludada e colorida que será            

intitulada como a “colcha musical” com intuito de convidar as crianças a            

sentar numa grande roda para apreciar as músicas que serão desenvolvidas           

ao longo do projeto; 

2ª momento – Sentadas em roda no chão da sala de aula as crianças              

escutarão a música “Lilás” de Djavan. Serão feitos questionamentos como:          

se gostaram ou não da música, o que mais gostaram, qual o gênero musical,              

de que cor fala a música, quais letras usamos para escrever o nome dessa              

cor, se eles sabem como podemos criar a cor lilás. Em seguida, fazer a              
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experiência de misturar as cores azul e vermelho com cada criança e formar             

a cor lilás. Fazer uma pintura em folha A3 usando a cor produzida para              

expressar o que mais gostaram da música. 

Os próximos momentos ainda serão programados conjuntamente com as         

crianças por meio do gosto musical apresentado pelo grupo e pela           

professora, sendo desenvolvidos gradativamente. 

 

8 – CRONOGRAMA 
 

O projeto ocorrerá no primeiro e no segundo semestre de 2019, sendo            

realizada uma atividade por semana. 

 

9 – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

Durante a realização do projeto, a professora estará atenta aos comentários           

e relatos das crianças a respeito da apreciação e das vivências, fazendo os             

ajustes necessários para que o projeto aconteça de forma significativa para a            

turma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107  
  



 

Jardim de Infância 106 Norte 

Professora: Priscila Guimarães 

Turma: 1º período C 

 

Projeto Identidade 

 

1. Apresentação: 

O projeto surge com o objetivo de estimular a descoberta e afirmação das             

identidades individuais das crianças, assim como construir uma identidade         

coletiva, trabalhando os campos de experiência, assim como os conteúdos e           

habilidades previstas para o primeiro período da Educação Infantil. 

 

2. Título: 

O meu verde, o seu verde e o nosso verde. 

 

3. Problematização: 

Descobrir características, conhecendo a si e o outro, valorizando escolhas e           

preferências individuais, valorizando a construção da subjetividade. Trabalhar        

a identidade coletiva pesquisando e descobrindo objetos na cor da sala           

(verde), trazendo o contexto das crianças para construir os temas,          

descobertas e aprendizados que irão surgir. 

 

4. Escolha do tema gerador: 

Necessidade de trabalhar dimensões sobre: Quem sou eu? Onde vivo?          
Quem é o outro? Onde estamos? 
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5. Público alvo: 

Crianças de 4 anos da educação infantil. 

 

6. Justificativa: 

Desenvolver nas crianças habilidades em relação à aspectos coletivos,         

aprendendo a compartilhar, ajudar, cuidar do outro. Compreendendo seus         

limites dentro do contexto coletivo e social, se expressando de forma           

genuína, também respeitando o espaço e a vez do outro, aprendendo a dizer             

“Não gostei”, nas situações de conflitos, evitando e diminuindo cada vez mais            

expressões agressivas, estimulando relações baseadas na cooperação. 

 

7. Objetivos 

7.1 Objetivo geral: 

● Trabalhar os campos de experiências e conteúdos previstos no currículo em           

movimento, com a metodologia de projetos baseado, nas experiências e contextos           

das crianças.  

 

7.2 Objetivos específicos: 

● Descobrir por meio de pesquisas, análises, imagens, fotos, etc, objetos na cor            

verde, valorizando a cooperação entre os (as) alunos (as), podendo surgir           

subprojetos e outras temáticas com as descobertas trazidas pelas crianças,          

afirmando as identidades individuais.  

 

8. Campos de experiências: 

- O eu, o outro e o nós  

- Corpo, gestos e movimentos  

- Traços, sons, cores e formas  
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- Escuta, fala, pensamento e imaginação  

- Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

 

9. Metodologia: 

- Por meio de pesquisas, experiências e descobertas, explorar os temas que            

irão surgir a partir de vivência inicial sobre a cor da sala (verde), utilizando              

diversos recursos como audiovisual, explorações artísticas, atividades de        

expressão, trabalhando à escuta e a fala, entre os (as) alunos (as),            

explorando os diversos campos de experiência. Avaliando o desenvolvimento         

individual e coletivo através de observação e registros periódicos. 

 

9.1 Desenvolvimento das ações: 

- Pesquisa inicial individual para apresentação na roda sobre a história e            

significado do nome de cada um (uma), brincadeira preferida, comida          

preferida, etc.  

- Confecção de potinhos verdes para atividade em casa, de recolha de            

objetos na cor verde para apresentação na sala.  

- Trabalhar através de desenhos e atividades plásticas o autorretrato.  

- Trabalhar através de mapeamentos e gráficos, os espaços da sala, da            

escola, e das casas das crianças.  

- Identificar quantidades e medidas  

- Trabalhar a leitura e escrita do nome dos (as) alunos (as).  

- Utilizar brincadeiras coletivas, com objetivo de cooperação evitando a          

competição não saudável.  

- A cada semana valorizar características, habilidade e preferências de uma           

criança, mostrando seu cartaz, os objetos do seu potinho verde, escolhendo           
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uma brincadeira realizada em um dia da semana, destacando sua fala e            

apresentação na roda. 

 

10. Cronograma: 

O Projeto tem previsão de um semestre, podendo se estender a partir de             

temas que poderão surgir ao longo das experiências e interesses trazidos           

pelas crianças. 

 

11. Acompanhamento e avaliação: 

O projeto não tem cronograma e etapas restritas, mas é aberto e construído             

ao longo do processo, sendo avaliado constantemente, a partir de          

experiências e observações, sendo flexível, podendo se transformar dentro         

do seu processo. 
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COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO PLANO PILOTO 

JARDIM DE INFÂNCIA 106 NORTE 

 

 

De onde vem esta comidinha? 
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Jardim de Infância 106 Norte 

Professora: Ezinete Cardoso Rodrigues 

Turma: 2º período C 

 

1 – Apresentação: 

O Projeto - De onde vem esta comidinha? foi pensado pelo 2º. Período C              

do Jardim de infância 106 norte para ser desenvolvido durante o ano letivo             

de 2019. O tema foi escolhido pelas crianças após votação em sala de aula.              

Sendo um tema abrangente, o projeto transitará por todos os campos de            

experiências propostos para a educação infantil e tem como objetivo          

incentivar a prática da alimentação saudável,e contribuir de forma prazerosa          

no desenvolvimento das crianças. 

 

2 – Título do projeto: 

De onde vem esta comidinha? 

 

3 – Problematização: 

Em uma roda de conversa sobre o doce de goiaba que as crianças tinham              

ganhado de presente, surgiram as questões 

● Onde foram encontradas as goiabas para fazer esse doce? 

● Esse doce foi cozido?  

● Precisou de fogo e fogão para fazê-lo? 

● Toda comida que comemos é cozida? 

A partir das falas das crianças foi construído o presente projeto. 

 

113  
  



 

4 – Escolha do tema gerador 

O tema gerador da proposta está em consonância com o Projeto Político            

Pedagógico da escola – uma vez o projeto tem como objetivo o incentivo a              

alimentação saudável . 

Uma outra questão importante na escolha do tema foi a participação das            

crianças, na forma como envolveram com a ideia de preparar comida na sala             

de aula com os colegas e professora e ainda de descobrir quais os             

ingredientes estão sendo colocados no que se come. 

 

5 – Publico alvo: 

Crianças do 2º Ano C - Jardim de Infância 106 Norte e a professora regente. 

 

6 – Justificativa: 

Este projeto visa ampliar as experiências das crianças em relação ao eu, o             

outro e o meio ambiente, como também, favorecer momentos lúdicos onde           

elas possam vivenciar atividades que envolvam a alimentação saudável. 

A escolha desse tema foi pelas observações feitas em sala em momentos            

das brincadeiras de faz de conta, onde foi identificado o quanto as crianças             

usavam de jogo simbólico para brincar de fazer comida, de master chef , etc.              

Dessa forma, envolveremos atividades que abarquem os direitos de         

aprendizagem e desenvolvimento das crianças e os campos de experiências          

previstos no Currículo em Movimento da Secretaria de Educação (2018). 
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7 – Objetivos 

7.1 – Objetivo geral 

Incentivar a prática da alimentação saudável e sua importância na nossa           

saúde. 

7.2 – Objetivos específicos 

- Conhecer de onde vem as frutas e verduras e suas diferenças; 

- Vivenciar a prática da alimentação saudável por meio de experimentação           

dos alimentos ; 

- Vivenciar o plantio de verduras e legumes na mini-horta da escola; 

- Identificar as partes das plantas e sua relevância na vida das pessoas ; 

 

8 – Campos de experiências 

● O eu, o outro e o nós – Reconhecer que bons hábitos alimentares, higiene e               

prática de lazer contribuem para a promoção da saúde e bem-estar físico;            

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

forma independente, usando talheres, copos e guardanapos.  

● Corpo, gestos e movimentos – Criar movimentos e gestos, olhares e mímicas            

em brincadeiras, jogos e brincadeiras artísticas, com dança, teatro e música;   

Manipular materiais diversos para confeccionar brinquedos com materiais        

alternativos.  

● Traços, sons e cores – Expressar-se livremente por meio de desenhos,           

pinturas, colagens, dobraduras e esculturas, criando produções       

bidimensionais e tridimensionais; Observar e reconhecer diversas       

imagens/cenas/obras por meio de fotografias, pinturas, objetos, esculturas e         
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cenas do cotidiano, gravuras e obras de artistas; Conhecer artistas e suas            

obras, com ênfase na cultura nacional e internacional.  

● Escuta, fala, pensamento e imaginação – Escolher e folhear livros,          

procurando orientar-se por temas e ilustrações e tentando identificar palavras          

conhecidas; Levantar hipótese em relação à linguagem escrita, realizando         

registro de palavras e textos, por meio de escrita espontânea; Criar e imitar       

diferentes sons e palavras; Identificar e reconhecer rótulos e embalagens no           

cotidiano a fim de perceber suas funções e diferenças; Recitar parlendas,           

trava línguas, adivinhas, canções e poemas.  

● Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações – Classificar        

objetos e figuras de acordo com a suas semelhanças e diferenças; Fazer 

experimentos, de maneira lúdica, novas cores, misturando materiais diversos,         

relacionar cores nos objetos e nos elementos da natureza. 

 

 9 – Metodologia 

- Serão ofertadas para as crianças oficinas de culinária com intuito de            

despertar o interesse pela alimentação saudável: salada de frutas,         

dindim,gelatina e sanduíche natural; 

- Confecção de avental para uso na culinária; 

- Apresentação de músicas referentes ao tema, assistir filmes, confeccionar          

jogos com sucatas e uma pirâmide alimentar sobre o tema para que            

aprendam de forma lúdica; 

- Leitura de histórias relacionadas ao tema; 

- Criação de uma mini-horta orgânica 
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10 – Cronograma 

Desenvolvimento- Abril a Novembro de 2019 

Culminância - Feira Cultural (agosto\2019) 

 

11 – Referências 

Lana, Milza Moreira (2014). Hortaliças para crianças. Brasília: Embrapa v.1          

Lana, Milza Moreira (2014). Hortaliças para crianças. Brasília: Embrapa v.2. 

Lana, Milza Moreira (2014). Hortaliças para crianças. Brasília: Embrapa v.3. 

Currículo da Educação Básica – Educação Infantil (2018). 

 

12 – Acompanhamento e avaliação 

O presente projeto terá avaliação diagnóstica, contínua e processual         

podendo sofrer alterações, dado o seu caráter flexível, em conformidade com           

os objetivos previstos e considerando o grupo de crianças. 

Todas as atividades serão acompanhadas pelas professoras que irão         

analisar a construção do conhecimento e organizarão intervenções        

pedagógicas necessárias para cumprir os objetivos estabelecidos. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

 COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO  

JARDIM DE INFÂNCIA 106 NORTE  

   

PROJETO DA SALA DE LEITURA   

“MALUQUINHO PELO LIVRO”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Turma do 2º Período E - VESPERTINO  

[...] ao contar histórias atingimos não apenas o plano prático, mas também o nível do pensamento e                 
sobretudo as dimensões do mítico-simbólico e do mistério,[...] formamos leitores, valorizamos etnias,            
mantemos a história viva e nos sentimos vivos, encantamos e sensibilizamos o ouvinte ao estimular               
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o imaginário, a articular o sensível, a tocar o coração, a alimentar o espírito e resgatar significados                 
para nossa existência [...]. (Busatto 2008, pp.45-46)  

  

Brasília, 2019  

Projeto da sala de leitura: Dados da identificação do Projeto  

  

Unidade Escolar: Jardim de Infância 106 norte 

Período de execução: Ano letivo 2019  

Público Alvo: Alunos do Jardim de Infância 106 norte  

Faixa etária: 4 a 6 anos 

Modalidade da Educação Básica atendida: Educação infantil  

Número de estudantes previsto: 210 alunos  

Espaço utilizado para desenvolver as atividades do projeto: Ambiente da sala 

de leitura  

Responsável pela execução do Projeto: Prof. Cristina Rodrigues Cardoso         

(professora de disciplina extinta que encontra-se lotada na escola)  

  

Apresentação:  

  

 A contação de histórias, o empréstimo de livros e manuseio, bem como a             

representação das histórias, tem como finalidade contribuir para a formação do           

leitor. Promovendo e facilitando a compreensão, o diálogo entre o texto e o leitor.  
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Justificativa:  

 

Justifica-se a implementação deste Projeto pela importância da formação do hábito           

de leitura nos alunos, contribuindo para ampliar o seu conhecimento do mundo, do             

vocabulário, da socialização, despertar o seu senso crítico, estético e emocional,           

além de propiciar momentos para que as crianças possam refletir e adotar posturas             

pessoais e de comportamentos sociais que lhe permitam viver em relações           

construtivas consigo, com o meio em que vive e com o outro.  

  

Objetivo Geral:  

 

Desenvolver o gosto pela leitura, construir nas crianças uma atitude de criticidade,            

autonomia e solidariedade, aguçar sua curiosidade e despertar emoções.  

  

Objetivos Específicos:  

 

*Estimular a leitura e formar pré-leitores, por meio da apresentação dos livros e da              

contação de histórias;  

*Realizar empréstimos de livros aos alunos e à comunidade escolar;  

Integrar a família no processo de desenvolvimento da leitura;  

*Contribuir para a educação, a cultura e o lazer das crianças e dos adultos, por meio                

da realização de teatros, encontros e saraus literários;  

*Realizar visitas a uma boa livraria e a eventos de contadores de histórias;  
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Metodologia:  

Mesmo sabendo do valor da leitura, tanto para o conhecimento quanto para a             

observação de aspectos da vida e da capacidade de comunicação com o mundo,             

diversas pessoas continuam não sendo leitores habituais. Muitas delas         

desenvolvem uma aversão pela leitura porque os professores obrigavam a ler textos            

que não despertavam interesse, associando essa tarefa a trabalhos e notas. Quase            

sempre estas experiências eram negativas, cuja leitura perdia o foco das práticas            

sociais, culminando com o desinteresse total.  

Uma das maneiras de incentivar a criança a ler é propiciar-lhe experiências positivas             

não só com a leitura, mas, estendendo o pensamento de Bamberger, também com a              

literatura e com a linguagem.  

 

Leitura: ler com a criança pode ser um bom começo, constituindo-se em um             

momento de grande prazer e troca efetiva. Também ajuda se o adulto for um leitor               

habitual, tendo o livro como um bom companheiro, para que ela observe sua relação              

com o livro e motive-se a ler.  

 

Literatura: para gostar de livros, é preciso conhecê-los. O contato sensorial com o             

livro é muito importante.  

 

Linguagem: serão feitos jogos com palavras e frases para, de um jeito divertido,             

desenvolver o gosto pelo mundo das letras e das palavras. As crianças            

não-alfabetizadas ou no início da alfabetização podem fazer jogos orais, como           

parlendas, rimas e trava-línguas.  

No desenvolvimento das atividades, no âmbito da Biblioteca Maurício de Sousa do            

Jardim de Infância 106 Norte será adotado o Regulamento aprovado pelo Conselho            

Escolar em 27 de fevereiro de 2013.  
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Recursos Humanos:  

- Pessoa com atuação direta: professora da sala de leitura  

- Pessoa com atuação indireta: diretora, vice-diretora, coordenadora pedagógica,         

professoras, servidoras e “parceiros da escola”.  

  

Recursos Materiais:  

- Serão utilizados os livros do acervo da biblioteca da escola.  

- Seleção de livros para empréstimo aos estudantes;  

- Livros para consulta e utilização dos professores;  

- Seleção de livros para o manuseio dos alunos na sala de leitura:  

- Vários objetos para encenação das histórias;  

  

Cronograma de Execução:  

Este projeto será executado durante todo o ano letivo. O cronograma de            

atendimento aos alunos foi definido no início do ano letivo, durante a            

Semana Pedagógica, sendo que cada turma será atendida uma vez a cada            

15(quinze) dias, por 50 (cinquenta) minutos, durante o horário das aulas, no            

período matutino e vespertino, sob o acompanhamento do professor         

responsável pela sala de leitura.  

 

 GRADE HORÁRIA DO ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATUTINO E VESPERTINO  

 HORÁRIO  SEG  TER  QUA  QUI  SEX  

8h às 10h  

      e  

14h às 16h  

  

  

  

*  

Atendimento 
da sala 
vermelha  

Participação 
na reunião  

coletiva  

  

Atendimento 
da sala 
laranja  

  

  

      *  
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10h às 12h  

        e  

16h às 18h  

  

  

  

*  

Atendimento 
da sala azul  

Atendimento 
da sala 
verde  

Atendimento 
da sala 
amarela  

  

  

      *  

*Atividades de planejamento individual e/ ou com a coordenadora e professores           
regentes.  

 

Cronograma das atividades:  

Durante a execução do projeto, a professora responsável acompanhará o          

desenvolvimento, desempenho e interesse dos alunos adequando as atividades sempre          

que achar necessário.  

 

 COMO   ONDE    QUANDO  

*contação  de histórias  

*manuseio de livros  

*encenação de histórias 

* Sala de leitura  * Ao longo do ano letivo de 2019, 
semanalmente 

   QUEM  

  

   COM O QUÊ  APRENDIZAGEM QUE SE PRETENDE 
ALCANÇAR  

  

*Professora responsável 
pelo projeto e professora 
regente  

  

  

* livros  

* cenários  

* objetos cênicos  

  

*Despertar o interesse pelo  livro  

*formação de leitores  

*cuidados com o livro  

*possibilitar o desenvolvimento de habilidades 
para a encenação da história  
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Avaliação:  

Os estudantes serão acompanhados e observados pela professora responsável         

pela sala de leitura e pela professora regente, de forma individual e coletiva,             

conforme o interesse, participação e desenvolvimento.  

O acompanhamento e a avaliação das atividades serão realizados pela Direção e            

Coordenação Pedagógica e professoras, através da observação, participação nas         

aulas, reuniões coletivas e no Conselho de Classe que acontece ao final de cada              

semestre. Serão considerados também os relatos das próprias crianças   

  

Referências Bibliográficas:  

Souza, Renata (Org.) (2009). Biblioteca escolar e práticas educativas: o mediador           
em formação. Campinas, SP: Mercado de letras.  
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 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO 

JARDIM DE INFÂNCIA 106 NORTE  

  

  

PROJETO DE ATUAÇÃO  

(APOIO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA)  

  

Professora: Elisa Pereira Vitor (professora readaptada)      

Ano: 2019  

 

  

1 - ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E À COMUNIDADE ESCOLAR  

O trabalho desenvolvido pelo Apoio da Coordenação Pedagógica é o de           

Atendimento ao Estudante e à Família, conduzindo ações pautadas na Proposta           

Pedagógica da Escola, que está vinculada às Diretrizes da Política Educacional e ao             

Currículo. Essas ações são alicerçadas no amor ao próximo, no respeito e no             

cuidado com o outro, por meio da escuta, do diálogo, da mediação, da intervenção,              

da orientação, da observação, do acompanhamento e do estudo de caso realizado            

de modo multidisciplinar. Auxílio na resolução de conflitos e compreensão à partir da             

especificidade de cada criança.  

O Apoio da Coordenação Pedagógica busca proporcionar alternativas e estratégias          

de orientação para cada situação vivenciada pela criança e pela família. As soluções             

são construídas em conjunto, envolvendo o Apoio Pedagógico, Professores,         

Direção, Coordenação e o SEAA. O atendimento é direcionado para a compreensão            

da criança sob o ponto de vista cognitivo, afetivo, de tomada de decisão e de sua                

participação social fazendo mediação entre escola, estudante e família, dividindo          
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responsabilidades, pois parte do processo da educação depende desse         

relacionamento e dessa colaboração entre os envolvidos. 

 

2 - ARTICULAÇÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (VISITAÇÕES,       

PALESTRAS, PROJETOS, ENTRE OUTRAS)  

O trabalho proposto pelo Apoio da Coordenação Pedagógica objetiva oportunizar          

conhecimento à criança em um ambiente diversificado que vem produzir          

aprendizagens significativas, ampliar os conhecimentos já iniciados em sala de aula           

pelos professores, estimulando a criatividade e a expressão, potencializando         

experiências.  

Vale destacar que o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 53 afirma               

que a criança e o adolescente possuem direitos à educação, à cultura, ao esporte,              

ao lazer, com vistas ao seu pleno desenvolvimento pessoal e social; sendo assim, o              

Apoio da Coordenação Pedagógica é um dos responsáveis por organizar, sugerir e            

viabilizar o contato de seus alunos com programações culturais tanto dentro como            

fora do ambiente da instituição.  

 

3 - ELABORAÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO  

Outro importante papel do Apoio da Coordenação Pedagógica no JI 106 Norte é             

participar do planejamento dos Professores da Educação Infantil, em busca de           

soluções para obter avanços no desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da           

criança, por meio de uma atividade contínua, onde não somente se escolhe os             

conteúdos a serem passados, mas também se faz o acompanhamento, onde são            

diagnosticados os avanços e dificuldades de toda a turma e também de forma             

individual, já que é fundamental levar em consideração as peculiaridades e as            

especificidades de cada criança, onde cada uma tem seu modo de agir, pensar e              

sentir.  
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4 - ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE MURAIS TEMÁTICOS  

O Apoio da Coordenação Pedagógica participa da confecção dos murais de toda à             

escola, buscando, como toda atividade pedagógica, um objetivo à ser alcançado, já            

que ele pode ser o resultado para se avaliar uma aula ou assunto abordado em sala                

de aula ou ser até mesmo extensão.  Ex: 

• Datas comemorativas;  

• Um evento pontual que ocorra na comunidade;  

• O aniversário do bairro ou da escola;  

•          Um assunto decorrente do conteúdo abordado (em qualquer área de  

conhecimento ou interdisciplinar);  

• Temas conflitantes em auxílio aos aspectos de reflexão e formativo, tais           

como prevenção ao uso de drogas, campanhas etc.  

Assim, o Apoio da Coordenação Pedagógica em nosso Jardim busca o trabalho de             

excelência para todas as crianças, atuando desde o planejamento das atividades           

até à execução, intermediando as relações entre alunos, professores e famílias,           

buscando soluções nas resoluções dos conflitos do cotidiano .  
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  

COORDENAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO  

JARDIM DE INFÂNCIA 106 NORTE  

 

 

 

PROJETO DA SALA DE INFORMÁTICA 

DO JARDIM DE INFÂNCIA 106 NORTE 
 

“Tem Computador no Jardim!” 

Brasília-DF, janeiro de 2019 

Dados da identificação do Projeto: 

Unidade Escolar: Jardim de Infância 106 norte 

Período de execução: Ano Letivo de 2019 

Público alvo: Alunos do Jardim de Infância da 106 norte 

Faixa etária: 4 a 6 anos 

Modalidade da Educação Básica atendida: Educação Infantil 

Número de estudantes previsto: 220 alunos 
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Espaço utilizado para desenvolver as atividades do projeto: Laboratório         

PROINFO/Sala de Leitura 

Responsável pela execução do Projeto: Prof. Cristina Rodrigues Cardoso         

(professora de disciplina extinta que encontra-se lotada na escola) 

 

“O aprendizado de um novo referencial educacional envolve mudanças de mentalidade, valores,            

concepções, ideias e, consequentemente, atitudes. Não é um ato mecânico; é um processo reflexivo,              

depurativo e de reconstrução, que implica em transformação. E transformar significa conhecer.” 

(Almeida – 2000) 

 

APRESENTAÇÃO: 

 

O Jardim de Infância 106 Norte aguardou muito ansiosamente a chegada dos            

computadores do PROINFO (Programa do MEC). A sala de leitura precisou de            

pequenos reparos para que a instalação das máquinas fosse possível. 

Por se tratar de uma escola de educação infantil, foi necessário elaborar um projeto              

específico para atender nossas crianças. Surgiu assim o Projeto da Sala de            

Informática “Tem Computador no Jardim” para atendimento das necessidades de          

formação integral das crianças. Este projeto tem a professora Cristina Rodrigues           

Cardoso como responsável pela execução. Ao final do ano passado, como havia            

necessidade de profissional para atuar exclusivamente no projeto, recebemos         

autorização da SUGEP em resposta a Portaria n º444 para mantê-la em nosso             

quadro para este fim, por meio de processo no SEI nº 00080-00176439/2018-51. 

Este projeto busca possibilitar o acesso à linguagem digital de forma lúdica,            

impactando diretamente na melhoria do desempenho das crianças em sala de aula            

(concentração, coordenação motora, linguagem oral e matemática e outras). 
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TÍTULO DO PROJETO: Tem Computador no Jardim! 

 

PROBLEMATIZAÇÃO: 

Atualmente, as tecnologias digitais como computadores, celulares, ipod,        

smartphone, etc estão ao alcance das crianças que frequentam a educação infantil.            

Portanto, há que se reconhecer que as tecnologias fazem parte da vida dessas             

crianças e que podem ser usadas como grandes aliadas para o registro de             

impressões, de criação, de aquisição de conhecimento e de desenvolvimento do           

pensamento. Sendo assim, percebe-se que a presença do computador na escola           

pode auxiliar no trabalho de construção de aprendizagem, trazendo resultados          

pedagógicos muito expressivos. 

 

ESCOLHA DO TEMA GERADOR: Inclusão digital e Linguagem Digital prevista no           

Currículo em Movimento da Educação Infantil 

  

PÚBLICO-ALVO: Crianças de 04 a 06 anos de idade 

 

JUSTIFICATIVA: 

O Projeto de Informática nas escolas da educação infantil é uma proposta de             

trabalho da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) que tem             

como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de ensino por meio da             

inclusão digital que será ofertada aos alunos da rede pública de ensino. E conforme              

o currículo em movimento da educação infantil: ‘É extremamente importante que a            

linguagem digital seja implementada nas escolas de educação infantil. A instituição           

educativa não pode ignorar tal realidade. A Resolução que trata das DCNEIs (2009)             

informa, em seu artigo 3°: “ O currículo da Educação Infantil é concebido como um               

conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças             
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com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental,           

científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças            

de 0 a 5 anos de idade.”  

Diante das mudanças sociais que podem influenciar diretamente na educação, o uso            

do computador no processo de ensino-aprendizagem deve ser encarado como um           

desafio e, como tal, deve ser levado a sério e ser vivenciado no cotidiano da               

educação infantil.  

Algumas vantagens dos instrumentos digitais se fundamentam no apelo de sua           

plataforma de aprendizagem, composta de sons, telas e teclas coloridas que desde            

muito cedo já são comuns e desejadas pela maioria das crianças. Misturado à             

curiosidade, esse tipo de interação é colocado muitas vezes como um desafio,            

formato que garante a atenção e o interesse constante delas. Por isto, o grande              

desafio da escola está em adaptar seus métodos de ensino para atender um perfil              

de aluno que já traz de casa grande bagagem de conhecimentos. 

Segundo Fortkamp e Raupp (1989, p. 63) apud Gobbi, Pólo, Schlickmann, Siota            

(2006): 

“As crianças entre 4 e 5 anos são mais ativas, sua atividade mental é              

intensa, reconhece e diferencia formas, cores, texturas, posições,        

distâncias, sons, reconhece e diferencia quantidades, comprimento,       

altura, espessura, peso, monta quebra cabeças, ordena fatos de uma          

história, realiza classificações, seriações, tem concentração por mais        

ou menos 20 minutos, passa a se interessar por letras, números e            

jogos (dominó, memória...). É nesta etapa que estão se construindo          

as categorias fundamentais que permitirão uma apropriação do        

mundo. Estas categorias correspondem a funções intelectuais,       

implicativa, explicativa e reguladora que, ao final deste período, darão          

origem às estruturas do pensamento operatório concreto. Na verdade         

o trabalho com estes conceitos vai sendo construído desde o início da            

vida escolar da criança, por isso podemos começar um trabalho na           

área da informática educativa com crianças a partir dos 3 anos.” 
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Ante o exposto, pretende-se com esse projeto de informática proporcionar às           

crianças da educação infantil a oportunidade de participar e desenvolver a sua            

criatividade, utilizando os mais variados tipos de ferramentas que o computador           

oferece para que possam ter, de forma lúdica, uma aprendizagem interessante,           

enriquecida e significativa. Pretende-se, também, potencializar o desenvolvimento da         

coordenação motora nas crianças utilizando um software educativo para tornar mais           

prazerosa e significativa as aulas de informática, visto que serão exploradas a            

coordenação motora, a criatividade e a participação efetiva do aluno nas atividades            

propostas. 

As crianças terão o acesso livre e democrático ao mundo virtual, um acesso a que               

todos têm direito, mas que poucos conseguem exercer. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar a interação da criança com o computador para, de forma lúdica,            

favorecer e tornar mais atrativo o processo de ensino e aprendizagem. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Conhecer e explorar os recursos digitais utilizando as atividades educativas          

disponíveis na sala de informática; 

Estimular a atenção, a curiosidade e a concentração das crianças; 

Incentivar o uso das atividades educativas disponíveis para melhorar a coordenação           

motora; 

Explorar a percepção visual identificando cor, forma, tamanho, posição, contagem,          

sequência etc; 

Reconhecer posição, espaço e lateralidade; 
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Despertar o interesse por palavras, escrita, letras, números, cores e formas; 

Incentivar o desenvolvimento do raciocínio lógico. 

 

CONTEÚDO: 

Apresentação e exposição das peças do computador (tela, gabinete, mouse,          

teclado), trabalhando noções básicas e cuidados no manuseio; 

Manuseio de peças do computador (mouse e teclado); 

Atividades no computador por meio de jogos e softwares infantis adequados à faixa             

etária; 

Desenvolvimento de atividades relacionadas ao planejamento das professoras        

regentes ou de acordo com o interesse dos alunos. 

 

OBS: Durante o desenvolvimento das atividades, a professora responsável pelo          

projeto acompanhará e atenderá às demandas dos alunos. 

 

METODOLOGIA: 

A partir do primeiro período pode-se trabalhar com informática, pois nesta etapa da             

aprendizagem trabalha-se com as crianças a percepção visual e espacial, a           

motricidade fina, a coordenação visomotora, a criatividade, a atenção, a memória, o            

raciocínio, a habilidade com o mouse, entre outras. Essa aprendizagem ocorrerá           

com o apoio de softwares educativos que promovem a interação da criança com o              

computador e com os projetos de sala de aula. Os alunos da educação infantil              

utilizarão os softwares de acordo com o conteúdo trabalhado pelas professoras em            

sala de aula. 
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Com estas atividades abrangendo os eixos do Referencial Curricular da Educação           

Infantil, as crianças serão familiarizadas com as ferramentas que o Programa de            

Informática (PROINFO), fornecido pelo Ministério da Educação, oferece e serão          

estimuladas a criar suas obras, já que elas aprenderão brincando com cores, letras,             

sons etc, tornando mais prazeroso o seu desenvolvimento escolar. 

Poderão ser elaboradas aulas e/ou projetos pedagógicos temáticos de acordo com a            

necessidade dos professores. 

Durante a execução do projeto, a professora responsável acompanhará o          

desenvolvimento, desempenho e interesse dos alunos, adequando as atividades         

sempre que achar necessário. 

COMO ONDE QUANDO 

* Apresentação das partes de     
um computador 

* Manuseio dessas partes 

*Utilização de softwares   
educativos por meio de jogos 

*Apoio às atividades do    
planejamento das  
professoras regentes 

* Laboratório de   
Informática. 

*Ao longo do ano letivo de 2019,       
semanalmente. 

QUEM COM O QUÊ APRENDIZAGENS QUE SE 
PRETENDE ALCANÇAR 

*Professora responsável pelo   
projeto e professora regente 

* Professoras 

* Computadores 

*Desenvolvimento da linguagem por    
meio digital 

*Estímulo à atenção, concentração e     
criatividade. 

*Desenvolvimento da coordenação   
motora. 

* Identificação de formas, cores,     
posições, sequências, contagem e    
outras noções espaciais. 

*Identificação de letras e números. 
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RECURSOS HUMANOS: 

- Pessoa com atuação direta: professora da sala de informática (professora de            

matéria extinta que encontra-se lotada na escola) 

- Pessoas com atuação indireta: diretora, vice-diretora, supervisora pedagógica,         

coordenadoras pedagógicas, professoras e servidoras . 

 

RECURSOS MATERIAIS: 

Serão utilizados os recursos materiais disponibilizados pela escola, tais como: 

17 computadores fornecidos pelo Ministério da Educação por meio do PROINFO; 

01 impressora fornecida pelo Ministério da Educação por meio do PROINFO; 

Software de jogos educacionais fornecido pelo Ministério da Educação por meio do            

PROINFO; 

Equipe do Centro de Referência em Tecnologia Educacional (CRTE) da Secretaria           

de Estado de Educação do Distrito Federal que dará suporte às atividades            

desenvolvidas e o fornecimento de softwares educacionais; 

outros materiais que se fizerem necessários durante a execução do projeto. 

 

CRONOGRAMA: 

Este Projeto será executado durante todo o ano letivo. O horário de atendimento por              

turmas é discutido e definido durante a Semana Pedagógica da instituição. 
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GRADE HORÁRIA DO ATENDIMENTO AOS ALUNOS 

MATUTINO E VESPERTINO 

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

8h às 10h 

e 14h às 16h 

 

* 

Organização dos 
computadores e 

atendimento da sala  

vermelha 

Participação na 
reunião coletiva 

Organização dos 
computadores e 

atendimento da sala  

laranja 

 

* 

10h às 12h 

e 

16h às 18h 

 

* 

Organização dos 
computadores e 

atendimento da sala  

azul 

Organização dos 
computadores e 
atendimento da 

sala  

verde 

Organização dos 
computadores e 

atendimento da sala  

amarela 

 

*  

* Atividades de planejamento individual e/ou com a coordenadora e professoras           
regentes. 

 

ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO: 

Os alunos serão acompanhados e observados pela professora responsável pelo          

laboratório de informática, de forma individual e coletiva e no decorrer das atividades             

realizadas nas aulas e/ou projetos, conforme o seu interesse, participação e           

desempenho nas aulas. 

O acompanhamento e a avaliação das atividades será realizada pela Direção,           

Coordenação Pedagógica e professoras, através da observação, participação nas         

aulas, reuniões coletivas e no Conselho de Classe que acontece ao final de cada              

semestre. Serão considerados, também, os relatos dos alunos e dos responsáveis           

sobre o interesse, participação e relevância do projeto. 

Para isso, os instrumentos utilizados serão: relatos e desenhos das crianças,           

relatório da professora responsável, questionários e fichas. 
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15. APÊNDICE 

PLANO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 2019 

OBJETIVOS AÇÕES/ ESTRATÉGIAS 

 

PARCERIAS 

 

PÚBLICO 

 

CRONOGRAMA 

 

AVALIAÇÃO 

 

Priorizar o caráter   
coletivo da  
coordenação 
pedagógica 
organizando o  
trabalho docente e   
adequando-o aos  
interesses e  
necessidades dos  
sujeitos na  
perspectiva de  
escola democrática,  
participativa e  
autônoma. 

 

❖ Articular o trabalho   
pedagógico entre todos os    
segmentos da comunidade escolar; 

❖ Elaborar cronograma de   
atividades a serem desenvolvidas    
nos dias de coordenação com os      
professores; 

❖ Pesquisar e planejar   
atividades pedagógicas lúdicas e    
diversificadas para os alunos,    
considerando a  
multidimensionalidade das crianças   
por meio dos campos de     
experiências do Currículo em    
Movimento e suas linguagens; 

❖ Acompanhar e apoiar os    
professores em reuniões de pais;  

❖ Oferecer apoio logístico   
nos eventos e passeios; 

❖ Auxiliar a gestão de    
materiais pedagógicos e produção    
de atividades; 

❖ Assegurar o fluxo de    
informações e repasse das ações     
pedagógicas promovidas  
encaminhadas pela SEEDF (ex:    
Circuito de Ciências, Plenarinha,    
Dia Letivo Temático, Semana da     
Educação para a Vida, Virada     
Pedagógica, Coordenação  
propositiva, etc); 

❖ Orientar e acompanhar o    
trabalho dos professores recém    
nomeados e recém contratados,    
E.S.V, Estagiários, Parceiros da    
Escola, voluntários, etc, sobre as     
ações pedagógicas, promovendo   

Equipe gestora, 
equipe 

pedagógica, 
palestrantes, 
instituições 

parceiras da 
escola, APM, 

Conselho 
Escolar 

Toda 
Comunidade 

Escolar 
Ao longo do ano letivo 

❖ Levanta
mento de dados   
e/ou avaliação por   
meio de  
ferramentas como  
Google Forms,  
questionários, 
pesquisa. 

❖ Sistemat
ização das  
coordenações 
coletivas com as   
datas, temas e   
atividades 
realizadas, 
registrando-as em  
ATA, para  
posterior 
compilação e  
elaboração do  
Relatório 
Semestral das  
Coordenações 
Coletivas- CRE 
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seu crescimento e autonomia    
pedagógica; 

❖ Promover momentos de   
interação entre todas as famílias da      
comunidade escolar (festas e    
demais eventos, como feira cultural     
e contações de histórias), para o      
estreitamento da relação família/    
escola. 

 

Oportunizar 
momentos de  
reflexões para  
redimensionar as  
práticas 
pedagógicas, 
buscando uma  
educação de  
qualidade social. 

❖ Promover “escuta  
sensível” entre os pares para     
identificar suas demandas   
práticas; 

❖ Articular participação  
da comunidade escolar na    
elaboração, acompanhamento  
e avaliação da PP e dos      
projetos desenvolvidos na UE; 

❖ Partilha de  
experiências entre docentes da    
mesma e de outras escolas,     
criando mecanismos de   
articulação da teoria com a     
prática; 

❖ Orientar e  
acompanhar a escrita dos    
relatórios RDIA, adequação   
curricular, fichas de   
encaminhamento para a EEAA,    
propondo soluções e   
alternativas; 

❖ Promover momentos  
de reflexão/ avaliação do    
trabalho pedagógico; 

❖ Promover o registro   
das discussões e   
encaminhamentos do grupo   
(ata, portfólio, caderno, fichas,    
diário de bordo); 

❖ Promover atividades  
de reflexão sobre a clientela     
atendida (conselho de classe,    
avaliação institucional,  
Diagnóstico Inicial das   
Famílias, etc); 

❖ Incentivar a promoção   
e acompanhar o trabalho com a      

Equipe gestora, 
equipe 

pedagógica, 
APM e 

Conselho 
Escolar 

Equipe 
escolar Semanalmente 

❖ Registr
o dos  
encaminhament
os do grupo   
para reflexão; 

❖ Analisa
r os dados nas    
discussões e  
nos 
instrumentos 
avaliativos 
(Avaliação 
Institucional e  
Diagnóstico 
Inicial), com  
divulgação para  
toda 
Comunidade 
Escolar, 
pensando no  
redimensionam
ento sobre a   
prática. 
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inclusão, transições, inserção/   
acolhimento, e os eixos    
transversais. 

 

Possibilitar 
interações com  
compromisso 
mútuo e de   
educação 
continuada 

❖ Incentivar a  
participação das ações de    
formação continuada; 

❖ Promover estudos que   
auxiliem os professores na    
reflexão sobre o trabalho    
pedagógico; 

❖ Organizar o 3° Dia de      
Formação da Educação Infantil    
a ser realizado na UE; 

❖ Articular coordenações  
coletivas com os professores    
com estudo e inclusão da     
temática da Coordenação   
Propositiva mensal da SEEDF; 

❖ Realizar levantamento  
dos professores com práticas    
e conhecimentos pedagógicos   
relevantes para discussão e    
compartilhamento com os   
pares; 

❖ Promoção do  
crescimento e construção da    
autonomia pedagógica dos   
profissionais; 

Equipe gestora, 
equipe 

pedagógica, e 
instituições de 

formação a 
SEEDF 

Professores, 
E.S.V, 

Estagiários 

Ao longo do ano 
letivo 

❖ Registro
s e relato do    
interesse, objetivo  
e relevância das   
atividades 
realizadas 

 

 

Priorizar o bom   
funcionamento 
pedagógico da  
instituição. 

❖ Administrar as  
demandas que surgem no dia a      
dia; 

❖ Realizar substituição em   
sala de aula na ausência do      
professor regente; 

❖ Orientação aos  
professores; 

❖ Promover a  
articulação, sugestão de   
atividades, acompanhamento e   
registro do agrupamento vertical    

Equipe gestora e 
equipe 

pedagógica 
Crianças Ao longo do ano 

letivo 

❖ Discuss
ões e  
apontamentos nas  
reuniões e  
conselho de  
classe; 
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para a promoção da autonomia     
da criança; 
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