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1-APRESENTAÇÃO 

 
 
 

 

           Este documento constitui a  Proposta Pedagógica do Jardim de Infância da 

308 Sul, construído de forma coletiva no espaço 

da coordenação, tendo como referência as 

orientações encaminhadas pela Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal, por 

meio da Subsecretaria de Educação Básica e 

das considerações propostas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 

no projeto político-pedagógico Professor Carlos Motta , no Currículo em Movimento 

e na Base Nacional Curricular Comum. 

   Nesse sentido, o objetivo desta Proposta Pedagógica é melhorar o 

desempenho da escola, apontando e definindo diretrizes e estratégias, a curto e 

médio prazos, com base nos diagnósticos e princípios que compõem a identidade 

desta unidade escolar, partindo do nosso compromisso com a comunidade escolar 

na construção de uma educação pública que proporcione a qualidade social, por 

meio de uma gestão democrática. 

 Assim, participaram da construção coletiva deste projeto os professores e 

servidores em exercício nesta escola, os pais de nossos estudantes e ainda os nossos 

alunos que foram ouvidos nas Plenarinhas que ocorreram nos anos de 2015,2016 e 

2017 e 2018, por meio da escuta sensível e atenta, de forma a considerar a sua 

percepção sobre as situações que vivenciam na escola, na comunidade e na cidade, 

vislumbrando um trabalho pedagógico de qualidade. Para o ano de 2019, a VII 

Plenarinha tem como tema: “Brincando e encantando com Histórias”, com enfoque no 

universo do brincar e da literatura. 

 Ressalta-se que a participação dos pais se deu por meio de questionário 

formulado pela Unidade de Educação Básica (p.88 e 89), a fim de subsidiar a 

“Quero que a minha escola viva para sempre”,,, 
Mariana- 4 anos- frase retirada da Plenarinha/2018 
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percepção dos pais sobre este Jardim de infância, no tocante aos aspectos físicos e 

pedagógicos. 

     O documento em questão é composto de doze itens, que abordam desde a 

história desta unidade escolar, função social, princípios norteadores, organização do 

trabalho pedagógico, até aspectos inerentes às dimensões administrativas e 

financeiras e ainda concepções e instrumentos de avaliação do trabalho pedagógico e 

da implementação deste documento. 

  A comissão organizadora deste documento foi composta por Lara Câmara 

Sanches(diretora), Gilvana Roriz Fernandes de Araújo(vice-diretora), Maria Luiza dos 

Santos Barros (Coordenadora), Christine Garrido(Professora), Manoel Cícero Garces 

Silva(servidor) e Fabrício Ofugi (pai de aluno). 

  

 

2-HISTORICIDADE DA ESCOLA 

 

O Jardim de Infância da 308 Sul – está localizado no perímetro urbano de 

Brasília, numa quadra considerada “quadra modelo”, pois na concepção de Lúcio 

Costa, a quadra modelo é a que tem Escola Classe, Jardim de Infância , Escola Parque 

e igreja, incluindo também a preservação da área verde no interior da quadra. 

        A quadra SQS 308 é considerada uma quadra de moradores com padrão 

aquisitivo alto, ao  localizar-se num dos metros quadrados mais caros do Plano Piloto. 

Os prédios são revestidos com azulejos desenhados por Athos Bulcão, pintor, escultor 

e desenhista que deixou sua marca na Capital Federal. 

Nossa escola foi criada pelo decreto número “N” 481, de 14 de janeiro de 

1966, da prefeitura do Distrito Federal, surgindo como uma necessidade educacional 

comunitária, qual seja atender os filhos dos funcionários do Banco do Brasil 

residentes na quadra  e com mesma nomenclatura, sendo projetado com linhas 

retas e horizontais, ambientação baseada na ideia de gruta e painéis azulejados de 

Athos Bulcão. O projeto arquitetônico é de autoria do Stélio Seabra, um dos 
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arquitetos que fez parte do plano de construção de Brasília. Em 1973, o prédio foi 

doado à então Fundação Educacional do Distrito Federal e posteriormente tombado 

pelo Patrimônio do Distrito Federal. 

Em seus 53 anos de existência, o Jardim de Infância da 308 Sul acumula 

ricas experiências pedagógicas, além de constituir ponto de referência turística em 

Brasília. 

Dentre outras personalidades, visitaram-no sua Majestade a Rainha Elizabeth 

II da Inglaterra e o Príncipe Phillip, a Primeira Dama Lucy Geisel e o Presidente da 

República João Baptista Figueiredo.  

O logotipo do Jardim de Infância da 308 Sul 

consiste em duas araras, aves que habitaram outrora o 

local, que simbolizam, além da fidelidade e da amizade, a 

liberdade e o respeito que se conquista com a Educação.  

 

 

O Jardim da Infância da 308 Sul está abrigado numa construção que 

comporta quatro salas de aula para atender aproximadamente 200 alunos, assim 

distribuídas as turmas: pré-escola, 1º e 2º períodos,  sendo 4 turmas no turno 

matutino e 4 turmas no turno vespertino, totalizando 8 turmas, que estão distribuídas 

em 4 turmas de primeiro período e 4 turmas de 2º período. 

 Os recursos físicos são distribuído da seguinte forma: 

 Direção; 

 Sala de jogos pedagógicos; 

 Banheiros para o administrativo; 

 Sala dos professores; 

 Auditório com aparelhos para 

trabalhar a psicomotricidade; 

 Refeitório; 

 Área de serviço; 

Fachada da Escola 
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 Pátio interno com jardim; 

 Quatro salas de aula, com banheiros e áreas externas individuais gradeadas; 

 Parque; 

 Casinhas de bonecas; 

 Piscina e espelhos d’água; 

 

Nosso endereço:  SQS s/nº Área Especial CEP 70.355-000. 

            Telefone: 39012509 

            E mail: ji308sul@gmail.com 

CNPJ 004175840001 – 03 

 

 

 

3-DIAGNÓSTICO 

 

Em que pese nossa escola seja situada no 

Plano Piloto e Cruzeiro, percebemos que nossa 

comunidade escolar, com o passar dos anos, 

tornou-se mais heterogênea, no sentido de 

atender a crianças vindas de outras Regiões 

Administrativas e do entorno, em sua maioria, o 

que caracteriza uma realidade multifacetada: 63% dos nossos alunos moram 

distantes do Plano Piloto e a renda mensal média das famílias encontra-se na faixa 

dos R$1.245,00 até R$4.150,00. 

 No entanto, foi possível perceber, por parte da comunidade escolar, a visão 

comum da escola como espaço de aprendizagem e produção de saberes. O 

transporte utilizado pelos alunos no caminho para escola, devido à variedade da 

1º dia letivo temático/2016 
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clientela atendida pela escola, são variados (carro, transporte público, transporte 

escolar, metrô) e subsidiado pelas famílias. 

 Em relação ao grau de escolaridade, 54% das famílias apresentam nível 

superior, 32% nível médio e 14% Ensino Fundamental. 

 Nossa escola este ano atende quatro alunos com deficiência, sendo 01 

autista e 1 aluna com síndrome de Down  no 1º Período, 1 autista no 2º Período e 01 

aluna com Deficiência Múltipla no 2º Período. 

 A partir da discussão coletiva ocorrida no espaço da coordenação coletiva, 

evidenciamos a escola que temos: 

 Grupo de 8(oito) professores, sendo 1 efetiva e 7 contratos temporários, que 

são assíduos, pontuais, responsáveis, que atendem aos alunos pertencentes 

à faixa etária da pré-escola (4 e 5 anos). 

 Ambiente físico acolhedor, com boa estrutura e pleno funcionamento, 

apresentando-se sempre limpo e equipado. 

 Todos os profissionais que atuam na escola estão envolvidos no ambiente de 

cuidados que cerca a Educação Infantil. 

 Localização espacial da escola que proporciona fácil acesso a atividades 

culturais e sociais. 

 Segurança oferecida pela própria estrutura do prédio. 

 Organização e higiene da escola. 

 Há seis anos não dispomos de porteiros, função esta que vem sido exercida 

pela Direção da unidade escolar. 

 A efetivação da Lei nº 4.751, de 7 de fevereiro de 2012, que instituiu a Gestão 

Democrática do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal. 

 A política de formação continuada dos profissionais da educação do Distrito 

Federal. 

 Com relação aos recursos pedagógicos, a escola possui um abrangente 

conjunto de recursos pedagógicos:  
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 TV; 

 Vídeo cassete; 

 Aparelho de DVD; 

 Projetor Multmídia 

 Aparelho de som; 

 Retroprojetor; 

 Projetor de slides; 

 Biblioteca ambulante; 

 Biblioteca: Estante com livros no pátio interno e nas salas de aula; 

 Jogos pedagógicos; 

 Estante com histórias em cartaz; 

 Empanada para apresentação e peças teatrais; 

 Fantoches diversos; 

 Estantes com jogos e brinquedos pedagógicos nas salas de aula; 

 Casinhas de bonecas nas salas e no pátio; 

 Quadro de giz na área externa das salas; 

 Big brinquedo de plástico, no pátio interno da escola 

 Parquinho; 

 Bandinha (instrumentos musicais); 

 Aparelhos para psicomotricidade; 

 Mini cesta para basquete; 

 Cama elástica. 

É possível também verificar a modificação da estrutura familiar e este fator tem 

interferido diretamente no desenvolvimento do trabalho pedagógico da escola. 

Nesse sentido, destacam-se algumas situações: 

 Descumprimento do horário escolar; 

 Crianças pequenas que vêm de transporte  escolar e levam tempo demasiado 

no deslocamento. 

 Má alimentação em função do horário, em razão do intervalo distante entre as 

refeições. 
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 A inversão de papéis família/ escola quanto à responsabilidade de cuidados 

inerentes à família. 

 Falta de conhecimento por parte da família da função da escola;  

 Baixa participação dos pais nas solicitações oriundas da escola  

 Formação de hábitos;  

 Falta de limites;  

 A partir das fragilidades apontadas acima pelo segmento dos professores e 

servidores,  foi possível vislumbrar a escola que queremos: 

a) Uma escola que trabalhe valores 

indispensáveis à convivência humana: 

amor, respeito, união, solidariedade, etc. 

b) Uma escola que promova a autonomia de 

nossos alunos. 

c) Uma escola que promova ações de 

interação entre aluno/professor, 

aluno/aluno, professor/professor, 

direção/servidores/professores e direção/professor/pais de alunos. 

d) Uma escola que verdadeiramente otimize os mecanismos da gestão 

democrática: Conselho Escolar, participação da comunidade, por meio de 

reuniões de pais, dias letivos temáticos. 

e) Uma escola que possibilite ações pautadas nos eixos integradores do 

Currículo em Movimento: Educar e Cuidar, brincar e interagir. 

f) Maior valorização dos profissionais da educação e da criança como sujeito da 

aprendizagem. 

g) Parceria com a Prefeitura da 

SQS 308 para preservação do 

Patrimônio histórico. 

 

Registro da Noite do Pijama 

Dinâmica de acolhida aos Pais- Fev/2018 
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4-FUNÇÃO SOCIAL 

“Minha escola é sempre muito divertida”... 

David- 5 anos- Plenarinha/2018 

 

Considerando as tendências e necessidades do mundo globalizado e o 

impacto que refletem na sociedade, na educação, na cultura e no desenvolvimento 

econômico, e considerando também o impacto na mudança da concepção de 

infância,  é fundamental que a escola assuma a função de contribuir na formação de 

indivíduos autônomos e conscientes de seu papel, tornando-os referencial de 

dignidade, independência e de respeito aos valores humanos.  

Nesse contexto, a escola surge como espaço de reflexão e transformação 

social, a fim de promover a construção de conhecimentos, atitudes e valores 

significativos, motivação para o aprendizado contínuo do aluno, assegurando as 

condições para que compreendam o mundo em que vivem e as relações 

socioculturais, meios para o exercício 

pleno de sua cidadania. 

 

Cabe a esta Unidade Escolar 

proporcionar ambientes de 

aprendizagens relevantes, permitindo 

ao aluno perceber em seu cotidiano, a 

relação homem, natureza e sociedade, 

por meio do desenvolvimento cognitivo 

e afetivo, a partir da percepção do homem histórico-cultural, a partir da pedagogia 

histórico-crítica, de acordo com Saviani: 

Quando se pensam os fundamentos teóricos, observa-se que, de um lado, 
está a questão da dialética, essa relação do movimento e das 
transformações; e, de outro, que não se trata de uma dialética idealista, uma 
dialética entre os conceitos, mas de uma dialética do movimento real. 
Portanto, trata-se de uma dialética histórica, expressa no materialismo 
histórico, que é justamente a concepção que procura compreender e explicar 
o todo desse processo, abrangendo desde a forma como são as produzidas 
as relações sociais e suas condições de existência até a inserção da 
educação nesse processo SAVIAN, 2008, p. 14O). 

 

Dinâmica de acolhida aos Pais- Fev/2019 
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 E no meio desse movimento da realidade, da contradição, cabe ressaltar o 

desafio da escola, conforme pontua Libâneo(2005): tornar o ambiente escolar um 

meio que favoreça a aprendizagem, onde a escola  se configure num encontro com 

o saber de forma prazerosa e funcional. 

Nesse sentido, a nossa escola, como parceira e participante ativa desse 

processo de formação, tem como missão o compromisso com o 

desenvolvimento pessoal e social dos nossos alunos nas dimensões 

cognitiva, afetiva, ética, moral, psicológica e motora, a partir dos princípios da 

autonomia, do respeito. 

Na perspectiva de contribuir para a formação humana do discente, cabe a 

este Jardim prepará-lo para o exercício pleno da cidadania, como ser digno e capaz 

de respeitar e conviver com a pluralidade e a diversidade, interagindo em seu meio e 

estabelecendo relações, rompendo paradigmas que excluem o homem de sua ação 

cidadã. 

A escola se compromete em estabelecer práticas pedagógicas condizentes 

com a realidade da criança, respeitando seus conhecimentos prévios, resgatando 

valores, acolhendo o educando em suas necessidades reais e ao mesmo tempo 

oferecer um ambiente que propicie seu pleno desenvolvimento, provocando desafios 

e estimulando  o espírito investigativo perante o mundo e o conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartaz produzido pelo corpo docente no espaço da coordenação coletiva,   

no dia 09/04/2019 sobre os princípios norteadores da prática pedagógica. 

1º dia letivo- Fev/2016 
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5-PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS ADMINISTRATIVAS 

 

Considerando a criança, como ser social, que está em constante interação 

com o mundo e nele nasce, cresce, descobre, aprende, ensina, recria, convive e 

multiplica, surge a proposta de desenvolver uma ação pedagógica em consonância 

com o resgate de valores e atitudes, baseada na teoria Piagetiana, nossa principal 

fonte de inspiração.  

 Em face do exposto, ressaltamos, conforme preconizado no Currículo em 

Movimento, como  princípios,  a unicidade teoria-prática, a interdisciplinaridade, a 

contextualização e a flexibilização,  como grandes possibilidades de serem 

incorporadas ao dia a dia desta unidade escolar. 

 Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 

DCNEI, as aprendizagens das crianças devem se apoiar nos direitos de conviver, 

brincar, participar, explorar e conhecer, direitos esses que emergem dos princípios 

éticos, estéticos e políticos. 

 

Valores 

Excelência: Valorizar nossos alunos buscando qualidade e excelência em tudo que 

fazemos, buscando a qualidade social 

 

Respeito: Respeitar a dignidade e os direitos de cada indivíduo dentro da escola, 

criando assim um ambiente de harmonia(princípio ético). 

 

Ética: A ética é a “casa do homem”, segundo Frei Betto(2003), por agir sobre a 

moral, garantindo o respeito à vida. 

 

Criatividade: Buscar ser capaz de criar no  agir sobre o mundo, concedendo 

significação às coisas. Dentro do ambiente escolar, oferecer condições adequadas 
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para que a criatividade aflore, seja ela entre professores, servidores, direção e/ou 

educando ( princípio coletivo). 

 

Participação: Trabalhar em equipe, respeitando a contribuição de cada um dentro 

de suas atividades específicas( princípio político). 

 

Solidariedade: Incentivar a ajuda e a colaboração mútua entre todos da 

comunidade escolar( princípio ético). 

 

Transparência: Atuar sempre em acordo com a comunidade de forma aberta e 

democrática. ( princípio político) 

 

Amizade: É a base para o relacionamento de respeito e confiança com nossa 

equipe e comunidade escolar(princípio político). 

 

Pesquisa: Buscar o conhecimento, a verdade, tentando subtrair as nossas 

incertezas, a partir da investigação científica e do uso da tecnologia. 

 

Alteridade: Conforme pontua Frei Betto(2002), a alteridade é a capacidade de 

perceber o outro sobretudo na dignidade de sua diferença ( princípio ético) 

 

 

 

 

 
 

 

Abertura Projeto Corujinha- Abril/2019 
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6-OBJETIVOS 

a) Objetivo Geral:  

Viabilizar práticas pedagógicas, buscando a qualidade no processo de 

ensino da educação pública, tendo como base o Referencial Curricular 

Nacional da Educação Infantil, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a  

Educação Infantil, o Currículo em Movimento, as especificidades desta 

Instituição e a vivência sociocultural de cada indivíduo , que venha  possibilitar 

uma ação educativa voltada às características da comunidade escolar, em 

uma gestão democrática que aplique os recursos financeiros e políticas 

públicas pautadas na qualidade social.  

 

 a) Objetivos Específicos:  

 

 Promover o desenvolvimento integral do aluno e o enriquecimento de suas 

vivências afetivas, sociais e cognitivas,  e o aprimoramento de  seu senso 

crítico e investigativo na busca da formação da cidadania, pautando-se nas 

relações de diversidade étnico-racial. 

 

 Possibilitar a formação continuada do corpo docente no que se refere às 

atividades curriculares, no sentido de garantir a proposta constante das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, bem como a 

proposta pedagógica inerente ao Currículo em Movimento. 

 

 Empenhar-se em oferecer à comunidade uma escola infantil que promova a 

qualidade social, além de proporcionar um ambiente fisicamente agradável, 

apresentando-se aprazível. 

 

 Incentivar os professores, monitores e educadores sociais voluntários a 

conhecer a realidade da comunidade escolar em que a escola está inserida, 

por meio de reuniões e de interação com a referida comunidade. 
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 Orientar os professores quanto ao planejamento pedagógico, conforme 

direcionamento da Secretaria de Educação e em consonância com a LDB, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, o Currículo em 

Movimento/ Educação Infantil e o proposta pedagógica da unidade escolar. 

 

 Permitir o desenvolvimento da gestão democrática, possibilitando as decisões 

coletivas e a efetiva participação do conselho escolar para a tomada de 

decisões em conjunto. 

 

 Promover práticas pedagógicas pautadas nos eixos integradores Educar e 

Cuidar, Brincar e Interagir. 

 

 Conscientizar as famílias com relação ao cumprimento do horário escolar, bem 

como a formação de hábitos e limites fundamentais para o ambiente escolar 

(responsabilidade inerente à família) . 

 

 Estimular a participação dos pais na escola e maior compromisso com a vida 

escolar dos seus filhos. 

 

 

 

 

 

Projeto Encontro com Amigos- Março/2019 
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7-CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

Para pensar a concepção teórica desta Proposta Pedagógica, após discussão 

com o corpo docente, apontamos que a concepção que temos de educação é a 

educação como direito social, conforme preconizada no Art.205 da Constituição 

Federal. 

Em que pese a lei magna afirmar a concepção de educação como direito 

social, por outro lado é possível perceber a interpenetração das esferas público e 

privado, principalmente no tocante à educação. 

Numa posição que vem tomando maior vulto atualmente, mas ao mesmo 

tempo digna de uma maior reflexão, com relação à educação pública, Gandini  

(1992) afirma tratar-se de uma educação reconhecida e controlada pelo Estado, que 

pode oferecê-la , ele próprio ou não. Assim, ainda conforme as ideias desta autora, 

as chamadas escolas particulares ou de propriedade privada podem assumir caráter 

público, em determinados lugares ou períodos históricos, de acordo com a 

correlação de forças sociais e, principalmente, com predominância ou não da 

vontade popular, ou, no lugar desta, com os interesses nacionais, que 

frequentemente se confundem com os interesses do Estado. 

Numa postura diferente de Gandini, Gracindo(1994) argumenta que   as 

instituições públicas são mantidas e administradas pelo poder público e têm como 

titular entidades de Direito público: União, Estados, Municípios e o Distrito Federal. 

As entidades de direito privado são mantidas e administradas por pessoa física ou 

jurídica e caracterizadas como associações civis ou fundações. 

Diante da afirmação acima, entendemos educação pública como sendo a 

educação ofertada pelo Estado no sentido de garantir a todos e todas o acesso e 

permanência com equidade, garantindo a qualidade social. 

Entendemos qualidade social como a que contrapõe à qualidade total, pois 

segundo Belloni (2003), a qualidade social como direito de cidadania está 

intimamente ligada a uma política de inclusão social, por meio da qual há um  
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compromisso sério com a participação de todos os cidadãos na construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária. 

           Cabível de destaque é o fato que a inserção da educação infantil na 

educação básica, como sua primeira etapa, é o reconhecimento de que a educação 

começa nos primeiros anos de vida e é essencial para o cumprimento de sua 

finalidade, afirmada no Art. 22 da Lei: “a educação básica tem por finalidade 

desenvolver o educando , assegurar – lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer – lhe meios para progredir no trabalho e nos 

estudos posteriores”.  

            A educação infantil recebeu um destaque na nova LDB, inexistente nas 

legislações anteriores. É tratada na Seção II, do capítulo II (Da Educação Básica), 

nos seguintes termos:  

 

Art. 29 A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem com 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até os seis anos de idade, 
em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade.  

Art. 30 A educação infantil será oferecida em: I – creches ou entidades 
equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II – pré-escolas para 
crianças de quatro a seis anos de idade.  

 

Considerando que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nasce 

num momento de reformas pelo qual o país passou e passa, tem-se a necessidade 

de atualização curricular e pedagógica, frente às demandas da sociedade. 

Diante do exposto, em 2018, a Base Nacional Curricular comum traz a 

orientação de trabalhar com foco nos eixos estruturais, direitos de aprendizagem da 

criança e campos de experiência. Estes já existiam, mas com a Base ganham um 

enfoque maior na prática pedagógica e na rotina escolar. 

Os eixos integrantes, interagir e brincar, são importantes para que a criança 

consolide sua aprendizagem. É a partir da brincadeira e da interação que ela 

desenvolve, nesta etapa, as estruturas, habilidades e competências que serão 

importantes ao longo de toda a vida.   
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Destaca-se que a SEEDF , no Currículo em Movimento,  ao adotar os  Eixos 

Integradores Educar e Cuidar, Brincar e Interagir, considera-os juntamente com os 

eixos transversais do referido currículo: Educação para a diversidade; Cidadania e 

Educação em e para Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. 

Diante do exposto, é possível apontar que as interações e as brincadeiras 

fazem parte dos eixos estruturais da Educação Infantil e são eles que asseguram às 

crianças os direitos de aprendizagem.  Levando isso em consideração, a Base 

Nacional Curricular Comum, doravante chama na Educação Infantil é estruturada em 

cinco campos de experiência. 

De acordo com a Base: 

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. A definição e a denominação dos campos de 
experiências também se baseiam no que dispõem as DCNEI em relação 
aos saberes e conhecimentos fundamentais a ser propiciados às crianças e 
associados às suas experiências. 

 

Assim, ao considerar esses saberes e conhecimentos, a BNCC estrutura os 

campos de experiência da seguinte forma: 

1) O eu, o outro e o nós 

2 )Corpo, gestos e movimentos 

3) Traços, sons, cores e formas 

4) Escuta, fala, pensamento e imaginação 

5) Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

No sentido de garantir a qualidade social por meio do desenvolvimento 

integral de nossas crianças, este Jardim de Infância leva em consideração 

concepção de Vygotsky sobre o desenvolvimento: a  criança se  desenvolve  de  

acordo com o meio o  qual  ela  é  inserida, na interação com  os  outros e  com o 

meio físico  e  social. Para Rêgo(2005), estudiosa  de  Vygotsky, “o  

desenvolvimento  está  intimamente relacionado ao contexto  sócio-cultural  em  que  

a pessoa se  insere  e se  processa  de  forma dinâmica (e dialética) através  de  
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rupturas  e  desequilíbrios  provocadores  de  contínuas reorganizações  por  parte 

do individuo”.  

Ainda considerando a importância do desenvolvimento infantil, citamos 

Piaget. Para Piaget, o desenvolvimento da criança acontece de  acordo com a  

maturação  biológica. Seus estudos em torno do processo de construção do  

conhecimento pela  criança muito  tem  contribuído para o setor educacional, ao 

elencar quatro estágio para o desenvolvimento infantil: 

1. Um período  sensório-motor (0 a 2 anos), que  compreende a organização dos   

esquemas  sensório-motores  até a  inteligência  prática. A criança evidencia sua 

inteligência respondendo  com movimentos  aos  estímulos percebidos 

sensorialmente. 

2.Um período pré-operatório (2 a  7 anos), definido pelo   aparecimento da  função  

semiótica 

ou representativa  (imagem mental, fala  socializada, jogo  simbólico, desenho   e  

imitação). 

3. Um período de construções concretas (7 a 11/12anos), a criança desenvolve as 

operações lógicas. 

4. Um período de operações formais (que inicia por  volta dos  11 anos)  o  sujeito  

emprega operações  lógicas para  lidar  com problemas  hipotéticos e  de  

proposições  verbais. 

Outro ponto necessário  a destacar diante da  nova configuração da  

Educação Infantil  diz respeito ao perfil docente. É no sentido  de  definir  o perfil  do  

profissional da  Educação Infantil que o Referencial Curricular  Nacional para a  

Educação Infantil (Brasil 2001), estabelece que  o  docente para trabalhar com 

crianças pequenas tenha  uma competência equivalente: 

 

Ser equivalente  significa  que  ao  professor  cabe trabalhar com 
conteúdos de naturezas diversas que abrange desde cuidados básicos 
essenciais até conhecimentos específicos provenientes das diversas áreas 
do conhecimento. Este caráter polivalente  demanda, por  sua  vez, uma 
formação bastante ampla  do profissional que deve tornar se,  ele  também, 
um  aprendiz,  refletindo  constantemente  sobre sua  prática, debatendo  
com seus  pares, dialogando  com as famílias  e a comunidade   buscando  
informações necessárias para o  trabalho que  desenvolve. São elementos  
essenciais para  a reflexão  sobre a  prática direta com crianças a 
observação,  o registro, o  planejamento  e  a avaliação.(RECNEI-VOL1) 
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Portanto, a LDB (1996), estabelece que a formação dos profissionais da 

educação infantil far-se-á: 

Art. 62 a formação de docente para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas 
quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, 
na modalidade Normal. (LDB LEI 9394/1996) 
 

É evidente que a escola infantil, independente do nível ou etapa, é o local 

onde a criança vive uma importante fase de sua vida (senão a mais importante). 

Portanto, vários autores compartilham dessa afirmação, e é nesse sentido que 

Garófano e Caveda (2005),  reforçam a importância da flexibilidade do docente na 

Educação Infantil. 

 

A escola, portanto, deverá aproximar da criança o que for interessante, 
fomentar seu interesse para que não diminua. Para tanto, deverá 
proporcionar situações motivadoras que deslanchem sua atividade: jogo, 
movimento, linguagem, diversão, situações que enriqueçam seus sentidos, 
que lhe ajudem a explorar, descobrir, etc. 
Essa diversidade de situações implica um talento dinâmico por parte do 
educador, dinamismo que exigirá flexibilidade para ser capaz de modificar 
e adaptar as programações em função dos interesses da criança e das 
necessidades em cada momento de seu desenvolvimento.(GARÓFANO E 
CAVEDA, 2005, p.84) 
 
 

 

Outro fator de fundamental importância para nortear a discussão e construção 

desta proposta pedasgógica foi a discussão acerca da  gestão democrática da 

educação; faz-se necessário reiterar que a concepção de educação que acreditamos 

é a de educação como direito social. Nessa linha de pensamento, Cury (2002, p.20) 

afirma que “a educação, primeiro direito citado é um direito social fundante da 

cidadania.”  

Silva (2001, p.175) aborda que “cidadania é estar permanentemente 

comprometido com os direitos humanos, sociais e de amparo aos trabalhadores; é 

desnaturalizar as desigualdades sociais revelando que elas são fruto das decisões 

de dominação de uma classe; é o reconhecimento de sujeitos que são diferentes e 

que possuem diferenças, mas são portadores do direito de ter direitos.” 
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Bordignon e Gracindo (2004, p.158) afirmam que “cidadão é aquele que faz 

história e nesse sentido, é governante, não de si mesmo, mas, solidariamente com 

os outros cidadãos, do caminhar da humanidade.”  

Nessa linha de pensamento, é possível perceber que o cidadão, ao ter 

direitos e deveres deve participar dos atos de cidadania. E como participação, faz-se 

importante  a escolha dos dirigentes escolares de nossa comunidade, no sentido de 

acompanhar a gestão. Também é importante citar que a educação constitui um ato 

de cidadania. 

Falando de educação e de cidadania, ressalta-se  o fato de que a escola, por 

meio do exercício da gestão democrática,  é uma das possibilidades de caminhar 

rumo à democratização social. O espaço de autonomia conferido à ela, cria uma 

situação de desacomodação, que possibilita a reflexão sobre as relações de poder 

entre os segmentos da instituição e as possíveis interferências destas, na 

legitimação das linguagens teóricas acima abordadas. 

No entanto, temos que refletir sobre o conceito de gestão e de gestão 

democrática. Como gestão, citamos a conceito de Libâneo(2003): gestão significa 

dar direção ao processo de organização e funcionamento da escola, comprometida 

com a formação do cidadão participativo, crítico, criativo e ético.  Dourado (2003, 

p.250) conceitua gestão democrática como um: 

processo de aprendizado e de luta política que não se circunscreve nos 
limites da prática educativa, mas vislumbra nas especificidades dessa 
prática social e de sua relativa autonomia, a possibilidade da criação e 
efetivação de canais de participação, de aprendizado do jogo democrático 
e, conseqüentemente, do repensar das estruturas autoritárias que 
permeiam as relações sociais no seio das práticas educativas visando a sua 
transformação. 

 

Com relação ao amparo legal, a primeira lei é a própria Constituição Federal que 

foi promulgada em 1988. Nela encontram-se as principais determinações gerais 

sobre educação (capítulo III, seção I, artigos 205 a 214). Um dos principais avanços 

estabelecidos pela constituição foi a garantia de gestão democrática no ensino 

público (artigo 206, VI), que viabilizou a adoção de critérios para a participação da 

população no processo educacional dentro das escolas. 
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Importante citar que a gestão democrática da educação também consta da 

Lei de Diretrizes e bases da Educação, constituindo-se num princípio: 

 

Art. 3° - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I -  igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

l l - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte  e o saber; 

lll - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

lV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

Vl - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

Vll - valorização do profissional da educação escolar; 

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino; ( grifo nosso) 

lX - garantia de padrão de qualidade; 

X – valorização da experiência extra-escolar; 

Xl – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

 

A referida Lei também especifica a gestão democrática, no Artigo 14, como 

responsabilidade  dos sistemas de ensino ao afirmar que estes  definirão as normas 

da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as 

suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 

I – Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 

da escola; 

II – Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes. 

Paro (2000, p.83) ressalta a importância da gestão democrática da educação 

como “processo de superação da racionalidade capitalista excludente da escola 

brasileira, em busca de uma qualidade que, de fato, atenda aos interesses das 

classes trabalhadoras”. 

Tendo como referência a gestão da escola, trazemos à baila  a idéia de Dalila 

Oliveira(2000), quando a autora diz que a gestão escolar tem como base  “organizar, 

mobilizar e articular todos os recursos materiais e humanos necessários para o 
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avanço dos processos sociais e educacionais das escolas”. A gestão dos recursos 

financeiros de uma escola pressupõe a observância das regras e critérios relativos à 

captação de recursos, a utilização dos mesmos e a sua devida prestação de contas.  

Acerca da gestão administrativa, Libâneo(2000) afirma que esta  tem a função 

de fornecer o apoio necessário ao trabalho educacional, como garantir o 

funcionamento das atividades de administração de pessoal, o gerenciamento das 

atividades de apoio, tais como: secretaria, serviços gerais, atividades de limpeza e 

conservação e também o provimento e conservação dos recursos materiais e 

patrimoniais da escola.  

 Conforme Libâneo(2000), a estrutura administrativa de uma escola é 

composta por: 

  

 Conselho de escola:   

O conselho de escola tem atribuições consultivas deliberativas e fiscais em 

questões definidas na legislação estadual e no regimento escolar. Na composição 

do conselho deve ter certa proporcionalidade de participação dos docentes, dos 

especialistas em educação, dos funcionários, dos estudantes e dos pais ou 

responsáveis pelos estudantes. 

 

 Direção:  

O diretor coordena, organiza e gerencia todas as atividades da escola, 

auxiliado pelos demais sujeitos do corpo técnico-administrativo e do corpo de 

especialistas. É papel do diretor atender às leis, aos regulamentos e às 

determinações dos órgãos superiores do sistema de ensino e às decisões no âmbito 

da escola assumidas pela equipe escolar e pela comunidade.  

 

 Setor Técnico-administrativo:  

O setor técnico-administrativo responde pelos meios de trabalho que 

asseguram o atendimento dos objetivos e funções da escola. É responsável pelos 
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serviços auxiliares de zeladoria, vigilância e atendimento ao público e pelo setor de 

multimeios: biblioteca, laboratórios, videoteca, etc.  

A secretaria escolar cuida da documentação, da escrituração e da 

correspondência da escola, dos docentes e demais funcionários e dos 

estudantes. Cuida também do atendimento à comunidade.  

A zeladoria cuida da manutenção, da conservação e da limpeza do prédio; da 

guarda das dependências, das instalações e dos equipamentos; da cozinha e da 

organização da merenda escolar; da execução de pequenos consertos e de outros 

serviços rotineiros da escola.  

Na vigilância cuida do acompanhamento dos alunos em todas as 

dependências do edifício, exceto na sala de aula, orientando-os sobre normas 

disciplinares e atendendo-os em caso de acidente ou enfermidade. Atende também 

às solicitações dos professores, de material escolar, de assistência e de 

encaminhamento de estudantes a direção, quando necessário.  

O serviço de multimeios compreende a biblioteca, os laboratórios, os 

equipamentos audiovisuais, a videoteca e outros recursos didáticos.  

  

  

 O setor pedagógico:  

O setor pedagógico envolve as atividades de coordenação pedagógica e de 

orientação educacional.  

O coordenador pedagógico coordena, acompanha, assessora, apoia e avalia as 

atividades pedagógico-curriculares. Sua atribuição é prestar assistência aos 

professores e o relacionamento com os pais e a comunidade.  

O orientador educacional cuida do atendimento e do acompanhamento 

individual dos estudantes em suas dificuldades pessoais e escolares e do 

relacionamento da escola com os pais.  

O conselho de classe é órgão de natureza deliberativa acerca da avaliação 

discente resolvendo questões sobre o rendimento dos estudantes, sobre o 



26 

 

comportamento deles, sobre promoções e reprovações e outras medidas 

relacionadas à melhoria da qualidade dos serviços educacionais e o melhor 

desempenho dos estudantes. 

 

 A associação de pais e comunidade  

  O grêmio estudantil:    

O grêmio estudantil é uma entidade representativa dos estudantes criada por 

lei que lhes confere autonomia para se organizarem em torno de seus interesses, 

com finalidades educacionais, culturais, cívicas e sociais.  

  

 Corpo docente:   

O corpo docente é o conjunto dos professores em exercício na escola, cuja 

função básica consiste em contribuir com o processo de ensino e aprendizagem. Os 

professores de todas as disciplinas formam, junto com a direção e os especialistas, 

a equipe escolar. Os professores têm a responsabilidade de participar da elaboração 

do plano escolar ou do projeto pedagógico, da realização das atividades escolares, 

das decisões do conselho de escola, de classe ou de série, das reuniões com pais e 

das demais atividades cívicas, culturais e recreativas da comunidade.  

Outro aspecto importante a ser considerado na gestão democrática da escola 

é a participação, pois possibilita o envolvimento de profissionais e usuários no 

processo de tomada de decisões e no funcionamento da organização escolar, 

reforçando um trabalho em equipe que buquê princípios morais, éticos pautados na 

responsabilidade. Para Libâneo (2003, p.80),  

Esses princípios expressam com muita clareza a 
necessidade de a organização escolar ter objetivos comuns e partilhados, 
buscar o envolvimento da equipe de profissionais com esses objetivos, 
contar com uma estrutura organizacional em que as responsabilidades 
estejam muito bem definidas, dispor de várias formas de comunicação entre 
as pessoas, ter uma liderança que consiga motivar e mobilizar as pessoas 
para uma atuação conjunta em torno de objetivos comuns. 
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Nesse sentido, o diretor da escola tem um papel relevante, pois para 

Libâneo(2003), o diretor da escola tem importância significativa para que a escola 

seja respeitada pela comunidade, pois autonomia, participação, democracia não 

significam ausência de responsabilidades. 

Ao concordar com a afirmação anterior, o referido autor nos lembra que a 

escolha do diretor requer muita responsabilidade do sistema de ensino e da 

comunidade escolar, mesmo que infelizmente, predomine no sistema educacional 

brasileiro  

... a nomeação arbitrária de diretores pelo governador ou pelo 
prefeito, geralmente para atender conveniências e interesses político-
partidários. Essa prática torna o diretor o representante do poder executivo 
na escola. Outras formas de escolha são o concurso público e a eleição 
pelo voto direto ou participativo.       

       ( LIBÂNEO, 2003, p.89) 

 

 Diante todas as considerações estudadas neste item, fica necessário pontuar 

que a escola tem funções sociais explícitas, objetivos próprios, projeto político 

pedagógico próprio, estrutura de gestão formulados de forma coletiva e pública, 

dentro do critério do respeito aos papéis e competências. Nesse sentido, cabe 

ressaltar que somente a prática da gestão democrática pode ajudar a esclarecer os 

problemas, de forma a encontrar formas de acordo mútuo e de ajuda recíproca, 

melhorando a organização do trabalho escolar e do trabalho dos professores no 

sentido de qualidade social e ética no processo de ensino e de aprendizagem. 

 Conforme Gadotti (1998), a gestão da educação como construção 

democrática não se limita à utilização racional e participativa para alcançar fins 

lucrativos. Ela constitui-se também um espaço de reflexão e lutas na busca a 

construção e uma educação 

emancipadora ancorada na 

participação com critérios iguais, 

respeitando-se as diferenças e os 

espaços de participação de todos 

os sujeitos que atuam na 

educação pública. Trata-se de 
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mudança de hábitos, práticas e de mentalidades, em dinâmicas coletivas e 

singulares e ritmos diferentes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Encontro com Amigos- Maio/2018 

Chegada à  escola / 2016 

Projeto Encontro com Amigos - Maio/2016 
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8-ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

A Educação Infantil constitui a 

primeira etapa da Educação básica, 

conforme artigo 29 da LDB e  tem por 

objetivo “o desenvolvimento integral da 

criança em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, 

completando a ação da família e da 

comunidade. E deve cumprir duas 

funções indispensáveis e indissociáveis: “educar e cuidar”. (RECNEI, 2002 p.20). 

 O Jardim de Infância da 308 Sul tem sua organização pedagógica pautada no 

disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e nas 

orientações constantes do Currículo em Movimento- Educação Infantil da Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE- DF, atendendo a Educação 

Infantil. 

 Nossas turmas permanecem por 5 h na escola, sob a responsabilidade de um 

professor, que cumpre 40h de trabalho semanal, em jornada ampliada. As referidas 

turmas são organizadas em 1º e 2º Períodos e os critérios de enturmação são: 

crianças de 4 anos matriculadas no 1º Período e crianças de 5 anos são 

matriculadas no 2º Período. 

 Diariamente os alunos são inseridos numa rotina que contempla brincadeiras 

no espaço interno e externo, hora do conto, roda de conversas, atividades 

diversificadas (organizadas de modo que todos os alunos participem), higiene 

(cuidados com corpo), atividades em grupo, além de, correlacionar a teoria/prática 

por meio de projetos e participação em eventos artísticos- culturais, saídas a campo, 

participação de campanhas que contextualizam a prática pedagógica.  

 Todas as atividades de ensino e de aprendizagem desenvolvidas por este 

Jardim estruturam-se em ações curriculares, pautadas nos eixos integradores 

Semana da Criança - outubro/2016 
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educar e cuidar, brincar e interagir, a fim de proporcionar  a formação humana como 

um todo, levando em consideração os campos de experiência. 

 O conhecimento é visto sob uma perspectiva construtivista e as 

aprendizagens se dão por meio da contextualização e significância das mesmas, 

considerando que  o trabalho com projetos favorece essas aprendizagens, ao 

possibilitar o desenvolvimento de atitudes investigativas de forma lúdica. 

 A formação de valores permeia nossas ações  e deve ser constante no dia-a-

dia da criança. Autoestima, cooperação, solidariedade, respeito ao próximo, 

compreensão e aceitação da diversidade, tolerância, senso de coletividade, 

responsabilidade e cumprimento de regras, aos poucos, vão se construindo através 

das inter-relações entre as crianças e delas com os adultos, estruturando parte do 

ser, do conviver e do fazer. 

 Cabe a escola, para atender as expectativas das crianças, tornar-se lugar 

dinâmico, de movimento, de atividade, da expressividade nas mais distintas 

manifestações, assumindo seu 

compromisso social e estimulando o 

“aprender a aprender, o aprender a 

ser, o aprender a fazer e o aprender 

a conviver” e o desenvolvimento de 

suas potencialidades, considerando 

o contexto da diversidade, conforme 

preconizado no Currículo em 

Movimento.  

 

Atendimento aos Alunos com Deficiência 

 

Em nossa escola atendemos alguns alunos deficientes  que recebem um 

tratamento cuidadoso para que consigam caminhar dentro de sua turma, 

respeitando suas limitações e o ritmo próprio de cada um,  com o compromisso e a 

responsabilidade de que essas crianças  não se sintam excluídas no contexto de 

aprendizagem e no convívio social e tenham prazer na busca do conhecimento, à 

medida que se apropriam do  ambiente escolar. 

Projeto Brincadeiras de Criança- Março/2019 
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Ressalta-se que esta unidade escolar não contém sala de recursos, nem 

Serviço de Orientação Educacional. Os alunos com deficiência são atendidos pelos 

profissionais do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem. 

Nesse sentido, atuando frente às possibilidades educacionais e de 

aprendizagem de cada aluno pressupõe-se que a escola viabilize ações, quando 

necessárias, apropriadas às peculiaridades de cada aluno, de modo a favorecer a 

efetiva participação e a integração dos mesmos, como:  

 Favorecer a participação nas atividades escolares; 

 Agrupar os alunos de maneira que se facilite a realização de atividades em 

grupo e se incentive a comunicação e as relações interpessoais; 

 Encorajar, estimular e reforçar a comunicação, a participação, o sucesso, a 

iniciativa e o desempenho do aluno; 

 Organização dos períodos definidos para o desenvolvimento das atividades 

previstas;  

 Introdução de atividades alternativas e/ ou diversificadas, além das planejadas 

para a turma; 

 Flexibilizar e dinamizar o Currículo, por meio da adaptação curricular; 

 Atuar no sentido de eliminar sentimentos de inferioridade, menos valia e 

fracasso. 

 Trabalhar em parceria com a Equipe Especializada de Apoio Psicopedagógico 

e ainda com o auxílio de Educador Social Voluntário. 

 

Gestão Democrática/Relação Escola-comunidade 

Nosso projeto- político-pedagógico tem como inspiração o P.P.P. Carlos 

Mota, pois o panorama da educação atual requer da sociedade a discussão e 

vivências que envolvam toda a comunidade escolar. 

Nesse sentido, a gestão da escola não se limita à Direção, torna-se 

compromisso de toda a comunidade escolar, representada pelo Corpo Docente, 

Conselho Escolar, Associações de Pais e Mestres – APM e demais integrantes. 

Essa parceria possibilita mais autonomia frente às decisões a serem tomadas, tanto 
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no que se refere à estrutura física, pedagógica e recursos financeiros provenientes 

de verbas governamentais, quanto na realização dos objetivos e das metas 

propostas. 

Conselho Escolar:  

Constitui-se de um colegiado, de natureza consultiva e deliberativa, sendo órgão 

máximo desta unidade de ensino com presente regimento, respeitada a Legislação 

Vigente e a Regulamentação do Conselho de Educação do Distrito Federal. Foram 

eleitos e empossados para período de 2017-2019:   

 Presidente –  Ana Cristina de Lima Cardoso  (Segmento dos Pais);                                        

 Lara Câmara Sanches (Diretora) 

 Cléa Melissa Missori Yuzuki (segmento carreira assistência à educação) 

 Divina de Souza dos Santos (segmento carreira magistério público do DF) 

 

 

Associação de Pais e Mestres - APM:  

Entidade civil, sem caráter lucrativo, com personalidade jurídica própria e com 

estatuto e regimento interno em consonância com as leis vigentes. Tem como 

objetivo essencial, integrar o poder público, a nossa escola e a família, na busca de 

um desempenho mais eficiente no processo educativo. Essa Associação atua em 

caráter bienal sendo a atual diretoria composta pelos seguintes membros: 

 Presidente da Associação: Lara Câmara Sanches (Diretora); 

 Vice presidente: Erika Yamani (Segmento dos Pais); 

 Tesoureiro: Fabrício Ofugi (Segmento Pais);        

  Secretária – Carolina Raphaelle Coelho de Castro  (vice-diretora); 

 Conselho Fiscal: Hidetada Sambuichi, Manuel Cícero Garcês Silva. 

 

 

DIMENSÃO DISCENTE:  
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Total de Turmas:       08                                      Total de Alunos: 156 

 

 

 

CORPO DOCENTE 

 

 

DIMENSÃO APOIO ADMINISTRATIVO: 

Nome  Função Carga Horária Formação 

Carolina Raphaelle Coelho 

da Costa 

Chefe de 

Secretaria  
40 h Pós- Graduado 

Fabrício da Costa Serv. Gerais 40 h Médio 

Nome Função  
Carga 

Horária  

Formaçã

o 

Lara Câmara Sanches Diretora 40 h Mestre 

Gilvana Roriz Fernandes de Araújo Vice-Diretora 40h 
Pós- 
graduação 

Maria Luiza dos Santos Barros 
Coord. 
Pedagógico 

40h Superior 

Christine Garrido  Marques Professora-CT 40 h Pós- 
graduação 

Carla Juliette de Castro Santos Professora- CT 40 h Superior 

Lucianna da Costa Martinelli Professora- CT 40 h Superior 

Marcelo Pereira Campos Professor-CT 40 h Superior 

Márcia Marques da Silva Gomes Professora-CT 40 h Superior 

Raíssa Silva Paulino Professora -CT 40 h Superior 

Thaís Gomes de Carvalho Professora 40h Superior 

Wilma Clementoni da Silva Professora-CT 40 h Superior 
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Luzirene Silva Santos Copa e Cozinha 40 h Médio 

Silvana Diniz SIlva Copa e Cozinha 40 h Médio 

Manoel da Silva Garcês Cons. e Limpeza 40 h Médio 

Alberto Ferreira da Silva Vigilância 40 h Fundamental 

Ismael Cardoso Dias Vigilância 40 h Médio 

Paulo Roberto dos Santos Vigilância 40 h Médio 

 

 

DIMENSÃO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO: 

Nome  

Gerusa de Souza Vasconcelos 

Kátia Regina do Nascimento 

Marcos Silva Araújo 

  

 Reitera-se, por oportuno, que esta unidade escolar não dispõe de porteiro há 

6 anos, o que dificulta a rotina escolar, considerando que a Direção tem assumido tal 

função. 

Equipe do JI 308 SUL/2019- 
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9-CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE 

AVALIAÇÃO 

  

 Ao pensarmos na questão da avaliação, faz-se necessário estabelecer as 3 

dimensões da avaliação: avaliação da aprendizagem, avaliação em larga escala e 

avaliação institucional. 

 No tocante à avaliação da aprendizagem, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação estabelece, no Art. 29, que a educação infantil, primeira etapa da 

educação básica, tem com finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 

cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade. 

 Ao explicitar que a avaliação na educação infantil não tem objetivo de 

promoção e não constitui pré - requisito para acesso ao ensino fundamental, a LDB 

traz uma posição clara contra as práticas de alguns sistemas e instituições que 

retêm as crianças na pré- escola até que se alfabetizem, impedindo seu acesso ao 

ensino fundamental aos sete anos.  

 Avaliação pressupõe sempre referências, critérios, objetivos e deve ser 

orientadora, ou seja, deve visar o aprimoramento da ação educativa, assim como o 

acompanhamento e registro do desenvolvimento (integral, conforme Art. 29 da LDB) 

da criança deverá ter como referência objetivos estabelecidos no projeto pedagógico 

da instituição e o professor. Isto exige que o profissional da educação infantil 

desenvolva habilidades de observação e de registo do desenvolvimento da criança e 

que reflita permanentemente sobre sua prática, aperfeiçoando-a no sentido do 

alcance dos objetivos.  

Nesse sentido, faz-se necessário refletir sobre a concepção de avaliação. 

Para Luckesi,  

A avaliação é um perguntar-se constante e consciente. É um pensar 

livre, mas crítico, que ajuda a pessoa do aluno a se situar como agente de 

sua aprendizagem, de forma responsável e dinâmica. “A definição mais 

comum adequada encontrada nos manuais, estipula que a avaliação é um 
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julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em 

vista uma tomada de decisão” (LUCKESI, 1996: 33). 

  Considerando a afirmação acima, faz-se necessário que o educador se 

questione sobre como deve der feita a sua avaliação. Nessa linha de pensamento, o 

citado autor afirma que um educador, que se preocupa com que a sua prática 

educacional esteja voltada para a transformação, não poderá agir inconsciente e 

irrefletidamente. Cada passo de sua ação deverá estar marcado por uma decisão 

clara e explícita do que está fazendo e para onde possivelmente está encaminhando 

os resultados de sua ação. 

Nesse sentido, a avaliação, nessa linha de pensamento, não poderá ser uma 

ação mecânica. Ao contrário, terá de ser uma “atividade racionalmente definida, 

dentro de um encaminhamento político e decisório a favor da competência de todos 

para a participação democrática da vida social” (LUCKESI, 1994). 

Para Hoffmann (2003, p.52-53), “a avaliação deve significar a relação entre 

dois sujeitos cognoscentes que percebem o mundo através de suas próprias 

individualidades, portanto, subjetivamente”. Sendo assim, como deve ser percebida 

a avaliação? Deve-se avaliar o que se ensina, encadeando a avaliação ao processo 

de ensino e de aprendizagem e transformando-a em um procedimento pedagógico 

que contribua para o desenvolvimento do aluno. Indissociável do ensino, a avaliação 

da aprendizagem envolve responsabilidades mútuas e não visa a identificar o 

insucesso do aluno, ao organizar todo o trabalho pedagógico para promover 

aprendizagens: dos professores, dos alunos, da instituição educacional. 

A avaliação está intrinsecamente ligada à organização do trabalho 

pedagógico e, por isso, é necessária uma retomada do processo de ensino e de 

aprendizagem, em que percebemos uma cultura arraigada de conceitos e 

preconceitos na hora de submeter a aprendizagem à avaliação. Segundo Hoffmann, 

(...) conceber e nomear o ‘fazer testes’, o ‘dar notas’, por avaliação é uma 

atitude simplista e ingênua! Significa reduzir o processo avaliativo, de 

acompanhamento e ação com base na reflexão, a parcos instrumentos 

auxiliares desse processo, como se nomeássemos por bisturi um 

procedimento cirúrgico (2000, p.53).  
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Isso significa dizer que a avaliação alinhada à dinâmica da práxis pedagógica 

implica, necessariamente, um processo de reflexão-ação-reflexão, sempre focada 

numa perspectiva de articulação do pensar e do fazer que vá além de simples 

procedimentos técnicos. 

Nessa perspectiva, Luckesi (1999) encontra o valor da avaliação no fato de o 

aluno poder tomar conhecimento de seus avanços e dificuldades, cabendo ao 

professor desafiá-lo a superá-las e prosseguir seus estudos. Isso significa uma 

metodologia centrada numa perspectiva dialética, em que o homem é compreendido 

como um ser ativo e de relações e o conhecimento é construído por sua relação com 

o mundo e com os outros. Sendo assim, a prática pedagógica docente estabelece 

um exercício entre o ato de ensinar e o ato de aprender. A base de uma concepção 

de avaliação centrada no aluno deve, portanto, considerar não apenas os aspectos 

cognitivos da aprendizagem, mas também os aspectos relacionados ao letramento 

das práticas sociais. 

No sentido de aproximar ainda mais a avaliação da realidade da escola, surge 

a concepção da avaliação formativa,  

acredita-se que a avaliação formativa servirá para que se conduzam 
os processos de maneira atenta e cuidadosa para que não se priorize o 
produto (quantidade) em detrimento da qualidade que deve ser considerada 
em todo o decurso. Quem avalia e quem é avaliado? Na concepção 
formativa a resposta é: todos. De igual maneira acredita-se que na função 
formativa pode-se promover as aprendizagens de todos por meio da 
autoavaliação e do feedback (retorno). Estes comporão um movimento 
dialético no qual os atores poderão tomar como elemento valioso o diálogo 
que se estabelecerá. Sabe-se que as aprendizagens são diferenciadas e 
que o aprender dos profissionais que avaliam são afetos ao exercício da 
atuação profissional (LIBÂNEO, 1994). Assim, a avaliação formativa torna-
se elemento da formação contínua porque exige, também, estudo e 
formação em avaliação e em outras temáticas a ela 
relacionadas.(DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE 
ESTADO DE EDUCAÇÃO, 2014, p.28) 

 

Nessa linha de pensamento, a concepção de avaliação  proposta nesta 

proposta pedagógica é avaliar para a aprendizagem, conforme proposto no Currículo 

em Movimento e nas Diretrizes de Avaliação da Secretaria de Educação do Distrito 

Federal, in verbis: 
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Na Educação Infantil, a avaliação se dá principalmente pela 
observação sistemática, registro em caderno de campo, fichas, 
questionários, relatórios, portfólios (exposição das produções pelas 
crianças). As reflexões, análises e inferências oriundas dessa sistemática 
comporão o Relatório Descritivo e Individual de Acompanhamento 
Semestral - RDIA, este terá sua publicização semestral, porém sua 
elaboração é diária. Nesta etapa se faz presente, de maneira forte e 
determinante, a avaliação informal realizada pelos docentes e até mesmo 
pelas crianças. Esta avaliação possibilita a observação das suas 
manifestações de aprendizagem e progresso. O cotidiano e as interações 
na creche e na escola da educação infantil apresentam-se sob fortes cargas 
afetivas. A esse respeito convém lembrar que se tende a manifestar, na 
escrita dos relatórios ou registros avaliativos, a comunicação simbólica 
revelada nos gestos, nos silêncios, nas manifestações de choro, de alegria, 
de irritação e nos afetos e desafetos que ocorrem na relação professor-
aluno. Importa lembrar que a escola não deve rotular nem definir a criança 
em razão das manifestações aqui listadas, bem como não pode resumir os 
registros avaliativos fazendo constar neles, apenas, elementos captados 
pela avaliação informal. A observação, devidamente planejada, 
sistematizada e acompanhada do registro das informações coletadas, 
constitui a avaliação formal. A instituição deve primar pela observância e 
cumprimento do currículo a fim de que sejam alcançados os objetivos 
propostos para a educação infantil. (DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2014, p.09) 

Na linha de pensamento da 

citação anterior, a avaliação deve 

ser contínua e global tendo como 

função acompanhar, orientar, regular 

e redirecionar o trabalho educativo, 

possibilitando definir critérios para 

replanejar as atividades e criar 

novas situações que gerem avanços 

na aprendizagem. Portanto, deve ser 

entendida como uma ferramenta a 

serviço da aprendizagem, cujo 

objetivo é a melhoria das práticas 

educativas e sua constante qualificação, possibilitando identificar problemas, encontrar 

soluções e corrigir rumos. 

 A avaliação destina-se a auxiliar o processo de aprendizagem e se realizará 

pelo acompanhamento de todas as manifestações do aluno, por meio do registro 

sistemático das observações relativas ao desenvolvimento do educando nas suas 

dimensões cognitiva, sócio afetiva e psicomotora. 

1ª Reunião de Pais- Março/2019 
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 Nosso Jardim adota como estratégia de avaliação a observação do 

desenvolvimento dos alunos nas atividades individuais e coletivas, no envolvimento 

e participação em projetos 

desenvolvidos, na elaboração do 

portfólio individual, e no 

acompanhamento da evolução do 

grafismo e, realiza, a partir da 

mesma,  registros informais por 

parte do professor, que venham a 

subsidiar os registros  em 

formulários específicos e que 

pautem o desenvolvimento de estratégias que possibilitem o progresso do aluno. 

Assim, esta unidade escolar afirma que a avaliação para a aprendizagem 

ocorre numa dimensão processual e contínua, de modo que o RDIA se configure 

apenas como um instrumento de avaliação, mas sim como possibilidade de registrar 

as aprendizagens desenvolvidas pelas crianças. 

 O produto do processo de avaliação é apresentado aos pais ou responsáveis 

nas reuniões semestrais, conforme disposto no Calendário Escolar da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal. 

 No tocante à avaliação institucional, esta acontece mensalmente nas reuniões 

de coordenação coletiva, para acompanhamento dos projetos coletivos e ao final de 

cada semestre letivo para identificar aspectos positivos e negativos do trabalho 

desenvolvido na escola. 

 Ressalta-se que esta unidade escolar conta com o Conselho Escolar como 

órgão deliberativo no tocante à avaliação, em atendimento às orientações contidas 

na Circular nº 009/2016-SUBEB-SUPLAV, ratificadas nas Diretrizes de Avaliação 

Institucional/2014, em consonância com a Resolução nº 1/2012 do Conselho de 

Educação do Distrito Federal. As reuniões do Conselho escolar acontecem 

bimestralmente às ultimas quartas-feiras de cada mês, sendo registradas em ata, em 

conformidade com os preceitos legais mencionados acima. 

Projeto Encontro com Amigos- Abril/2016 
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 Avaliando e auto avaliando o todo, compreenderemos o sucesso e as 

dificuldades encontradas na realidade desta instituição. Através da construção da 

consciência da coletividade entre os segmentos pedagógico e familiar e do 

estabelecimento de parcerias com 

a comunidade, encontraremos 

alternativas para garantir a 

qualidade da aprendizagem para 

todos os alunos e conquistar nossa 

autonomia como instituição 

educacional que somos. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita à Biblioteca EQS 108/308- MARÇO/2016 
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10-ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

  

 Conforme Silva(2006), a escola democratizada pressupõe condições de 

acesso e permanência, de todos os cidadãos, pelo ao menos, durante o período 

equivalente ao da escolarização básica.  

 Considerando a afirmação acima, faz-se necessário uma flexibilização 

curricular de forma a proporcionar a consolidação da gestão democrática, bem como 

a garantia da qualidade social. 

Nesse sentido, a dimensão pedagógica do processo de aprendizagem escolar 

está vinculada ao currículo, organizado para orientar as ações docentes e 

referenciar os conteúdos a serem trabalhados dentro da perspectiva de cada etapa 

de ensino.  

 A organização curricular desta escola tem como fundamento os princípios e 

valores emanados dos seguintes documentos: 

                             Constituição Federal; 

        Base Nacional Curricular Comum 

                             Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9394/1996. 

                  Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil/2010. 

            Currículo em Movimento/2018 

 

 O currículo, enquanto instrumento norteador do trabalho pedagógico a ser 

realizado,  deve proporcionar à criança o desenvolvimento de aprendizagens  

contextualizadas que terão significado para a vida. 

 Sendo a Educação Infantil uma etapa de ensino na qual os objetivos estão 

voltados ao desenvolvimento social, cognitivo, emocional, físico, psicomotor do 

aluno, o currículo deve possibilitar uma  visão integral da criança, mostrando os 

conteúdos de forma interdisciplinar e aliado à sua função social na vida do indivíduo, 

apresentando três objetivos básicos: 

 Construção da identidade e da autonomia. 

 Interação e socialização da criança no meio social, familiar e escolar. 
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 Ampliação progressiva dos conhecimentos de mundo. 

 Abrangendo estes objetivos, o currículo em movimento  da educação infantil 

divide-se nos eixos integradores educar e cuidar, brincar e interagir, considerando 

também os campos de experiência preconizados na Base Nacional Curricular 

Comum: 

 O eu, o outro e o nós: cuidar de si, dos outros, do ambiente; desenvolver 

autonomia, reciprocidade, independência com o meio; conhecer outros grupos 

sociais e culturais. 

 Corpo, gestos e movimentos: brincar utilizando a cultura corporal e do 

movimento; explorar movimentos, gestos, olhares, sons, mímicas, danças, 

brincadeiras, contação de histórias, descobrindo modos de ocupação e uso dos 

espaços. 

 Traços, sons, cores e formas: apreciar, produzir desenho, pintura, escultura, 

música, literatura; sentir texturas, criar misturas, colecionar coisas; explorar 

formas, cores, sabores, aromas, sons; experimentar equipamentos eletrônicos. 

 Escuta, fala, pensamento e imaginação: produzir e acolher mensagens; 

explorar maneiras de falar e de escrever diversas: língua de sinais, braile, 

desenho; apreciar e produzir poesias, músicas, paródias, contos. 

 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: explorar a 

curiosidade, o interesse e o prazer nas descobertas de si e do mundo; brincar 

com materiais e elementos da natureza; observar, manipular objetos, 

investigar, explorar seu entorno, levantar hipótese. 

O trabalho pedagógico desenvolvido neste Jardim de Infância tem como base  

os eixos transversais do Currículo em Movimento: 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). 

Estabelece estratégias didáticas que propiciem o alcance de seus objetivos, bem 

como o favorecimento de relações da criança com seus pares e com objeto de 

conhecimento de forma significativa, considerando seus saberes prévios, sua 

história de vida e sua cultura familiar e social. 
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 Cabível de destaque é que o mencionado Currículo em Movimento preconiza 

que o trabalho pedagógico com a infância implica considerar os eixos supra citados, 

ensinando a formar opinião, levando em consideração a base familiar e valores 

éticos e sociais, pois o campo pedagógico é interdisciplinar, inclui as dimensões 

ética e estética. 

 O trabalho com a pedagogia de projetos é amplo e tem como proposta central 

o aprender diferente; seus princípios perpassam a noção de educação para a 

compreensão, visto que essa respeita as características das áreas do conhecimento, 

o conhecimento prévio dos alunos e a contextualização, que favorecem a criação de 

estratégias de organização do trabalho de forma lúdica, prazerosa e significativa, 

que proporcione a inclusão  e o respeito à diversidade. 

Nossos projetos são os seguintes: 

a) PROJETO CORUJINHA: 

 Esse projeto surgiu da necessidade de colocar as crianças de 4 e 5 anos em 

contato com o livro infantil.  

 Em 1989, por falta de espaço físico na escola, confeccionou-se uma caixa 

ambulante, com prateleiras e gavetas, e decidiu-se iniciar com registro de livros, 

numerando-os, colocando fichas para identificação do aluno que iria levar o livro 

emprestado. Realizou-se um concurso com todos os alunos do Jardim para decidir o 

nome que seria dado para a Biblioteca. Surgiram vários nomes, dentre eles 

“Corujinha”, que foi vencedor por unanimidade pelos jurados, por entenderem ser a 

coruja o símbolo da sabedoria e que está presente em várias histórias infantis, 

sempre se destacando como uma personagem sábia, observadora, determinada e 

detentora de conhecimentos. 

 Para estimular mais o projeto, foi sugerida pelo grupo de professores a 

composição de uma música que melhor representasse a Biblioteca. 

 No decorrer destes anos este projeto, que tem sido a “Menina dos olhos deste 

Jardim” não parou no tempo, vem atender aos anseios de nossos alunos. 
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b) PROJETO ENCONTRO COM OS AMIGOS: 

 O projeto tem  por objetivo desenvolver nas crianças o respeito à vida animal 

e ao meio ambiente, por meio  de atividades desenvolvidas em integração com a 

Escola da natureza, bem como proporcionar a socialização dos eixos/atividades 

trabalhados nas turmas de nossa escola.  

c) ANIVERSARIANTES DO MÊS: 

 O aniversário é uma data muito particular e significativa para todos nós e é 

motivo de alegria por celebrar a vida.  

Sensíveis à necessidade humana de socialização, auto-estima e da 

construção de relações afetivas, nasceu o projeto Aniversariantes do Mês que visa 

oportunizar todos os nossos alunos a comemorar com seus amigos seu aniversário. 

 Uma vez por mês é feita a comemoração para todos os aniversariantes da 

escola, alunos e servidores. 

  A APM contribui com o lanche especial deste dia, e também com uma 

lembrancinha dada a cada criança que aniversaria naquele mês. Durante o decorrer 

do ano letivo, todos são presenteados. 

 

d) PROJETO BRINCANDO COM ARTE 

 Com o objetivo de estimular a criatividade da criança, através da 

dramatização, este projeto dá aos alunos oportunidade de extravasar suas emoções, 

através da representação de personagens que povoam o “rico mundo infantil” 

levando-as a desenvolver a produção de desenhos e texto coletivo, através da 

elaboração de novas histórias que poderão depois ser apresentadas por eles 

mesmos. A este projeto estão vinculados os projetos “A Escola vai ao Teatro” e  “O 

Teatro vem à  Escola”. 
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e) PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 Projeto de culinária desenvolvido, em sala de aula e no  refeitório, onde as 

crianças, com apoio das professoras, executam receitas simples e diversas, bem 

como trabalham valores e formação de hábitos para uma alimentação saudável. 

O objetivo deste projeto é  incentivar a autonomia alimentar das crianças, a 

conscientização e o envolvimento acerca dos aspectos sociais, pedagógicos e 

nutricionais que o momento da refeição propicia, integrando as áreas afins do 

Currículo da Educação Infantil ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), que tem como diretriz a inclusão da Educação Alimentar e Nutricional (EAN) 

no processo de ensino e aprendizagem. Entre as ações do projeto, implementa-se o 

autosservimento das crianças e ressignifica a alimentação escolar como atividade 

pedagógica; promove, cuidadosamente e gradualmente, a troca dos utensílios de 

plástico por utensílios de vidro e de inox, uma vez que, estes promovem melhor 

qualidade e segurança alimentar e higiênico-sanitária; realiza uma discussão da 

alimentação na perspectiva da agricultura familiar, visando maior qualidade de vida 

na sustentabilidade. 

 

f) PROJETO PSICOMOTRICIDADE 

 Projeto que contempla o eixo movimento e  tem por finalidade oportunizar 

atividades psicomotoras para as crianças das escolas que oferecem Educação 

Infantil. 

 

g) PROJETO CONHECENDO BRASÍLIA 

 Possibilita o contato de nossas crianças com a história e a cultura de nossa 

cidade. 

 

h) PROJETO BRINCADEIRAS DE CRIANÇA 

 O brincar na infância é tão importante quanto a alimentação, pois esta nutre 

as funções físicas do organismo e o brincar nutre sua dimensão psíquica,  

emocional, afetiva e cognitiva. 
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 O projeto vem  propiciar a ampliação das experiências já construídas pelas 

crianças, mostrando a diversidade no meio social e cultural, através do resgate de 

brincadeiras.  

  

i) SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA 

A Semana de Educação para a Vida é realizada  no mês de maio,  de acordo 

com a Lei Federal 11988 de 27 de julho de 2009,  com o intuito de socializar 

conhecimentos relativos à ecologia e meio ambiente, educação para o trânsito, 

sexualidade e Estatuto da Criança e Adolescente, dentre outros  assuntos. Nossa 

escola prepara atividades voltadas aos nossos alunos, bem como palestras  

ministradas por especialistas dirigidas a  toda a comunidade escolar. 

j) PROJETO DE TRANSIÇÃO: 

Este  projeto  trata da transição dos alunos no espaço escolar , observando  

os possíveis movimentos como o ingresso, as mudanças entre fases, etapas e 

modalidades da Educação Básica, de espaço, de trocas culturais e possíveis 

desafios que estes momentos proporcionam. 

Nesse sentido, o referido projeto convida a escola para abrir-se à análise e à 

discussão das possíveis transições que nela ocorrem para se propor ações 

contínuas de encaminhamento e de acolhimento que contribuam para as 

aprendizagens dos estudantes.  

Além dos projetos retro especificados, são realizados projetos em sala de 

aula de acordo com os interesses de cada turma,  desenvolvidos a partir do 

interesse de cada turma. 

Considerando as orientações da Subsecretaria de Educação Básica, a 

organização curricular é pautada nas unidades didáticas propostas e construídas 

coletivamente, conforme Apêndice A deste projeto. 
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11-QUADRO A- 

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 
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  DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO DAS AÇOES  

 

A) Garantir o 

cumprimento 

da proposta 

pedagógica 

constante do 

currículo em 

Movimento, 

de forma 

efetivar a 

qualidade 

social da 

educação 

pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Continuar 

proporcionand

o a 100% dos 

alunos 

atividades  

projetos que 

favoreçam o 

desenvolvime

nto da auto-

estima, da 

cooperação, 

da 

convivência, 

respeito ao 

próximo, 

aceitação, 

pautadas na 

percepção da 

diversidade. 

 

- 

Continuidade 

das atividades 

propostas no 

currículo em 

movimento, 

contemplando 

100% dos 

eixos de 

trabalho. 

 

- Garantir a 

continuidade 

dos trabalhos 

 

-Garantia de uma 

rotina escolar 

pautada em 

atividades de 

socialização, de 

investigação 

- Garantia da 

rotina de 5 horas 

diárias , 

contemplando 

brincadeiras no 

espaço interno e 

externo. 

- Atividades 

diversificadas na 

rotina de sala de 

aula. 

- Projetos de 

trabalho pautados 

na investigação 

dos alunos. 

 

 

- Promover a 

expansão dos 

eixos transversais 

vinculados ao 

tema VII 

Plenarinha. 

 

- Promover a 

substituição de 

professores 

ausentes. 

 

Bimestral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do 

ano 

 

 

 

 

 

- De acordo 

com a 

demanda 

diária. 

 

 

Direção 

/Coordenação/ 

Professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola 

 

 

 

 

 

 

- Rodízio entre 

docentes. 

 

 

 

 

 

- Dia de avaliação do trabalho 

pedagógico, conforme 

calendário escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hábitos difundidos e 

consolidados por toda a 

comunidade escolar, 

principalmente os alunos 

 

 

- Coordenação coletiva. 
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B) Dar 

continuidade 

ao 

cumprimento 

do espaço da 

coordenação 

coletiva da 

escola, bem 

como o seu 

horário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Promover 

a melhoria 

da qualidade 

do processo 

de ensino e 

de 

aprendizage

desenvolvidos 

nas turmas. 

 

 

 

 

 

 

 

- Continuar  

implementand

o o espaço 

destinado ao 

horário de 

coordenação, 

fomentado 

atividades de 

planejamento, 

de estudo , 

formação 

continuada, 

formação em 

serviço e a  

troca de 

experiências 

com 100% 

dos 

professores. 

 

 

 

  

 

 

 

- garantia de 

atendimento a 

100% dos 

 

- Otimizar do 

espaço da 

coordenação, por 

meio de dinâmicas 

diferenciadas de 

estudo, acolhidas, 

dinâmicas de 

grupo, etc, 

- Atividades e 

dinâmicas que 

promovam a 

interação do 

grupo. 

 
 
-Contribuir com o 
processo de 
formação 
continuada dos 
professores, por 
meio de oficinas, 
com o objetivo de 
promover 
discussões, 
conscientizações e 
possíveis 
transformações 
das concepções 
orientadoras das 
práticas escolares; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Entrevistar o 
professor e outros 
atores da 
instituição 
educacional, 
quando 
necessário, com o 
objetivo de acolher 
a demanda do 

 

 

 

 

Ao longo do 

ano 

 

 

 

 

Coordenação e 

Direção 

 

 

 

 

Reuniões mensais 
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m, por meio 

de 

intervenções 

avaliativas, 

preventivas e 

interventivas.  

 

 

 

 

alunos que 

necessitarem 

de 

atendimento 

específico, 

bem como 

das equipes 

de apoio à 

aprendizagem

. 

 

professor, e 
ampliar a 
problematização 
dos motivos do 
encaminhamento; 
-Estabelecer um 
espaço de escuta 
dos estudantes no 
ambiente escolar, 
e realizar 
orientações que 
favoreçam a 
intervenção nas 
situações de 
queixa escolar, no 
contexto da sala 
de aula; 
 
•Elaborar 
documentos e 
Relatório de 
Avaliação e 
Intervenção 
Educacional 
apresentando a 
conclusão de cada 
caso e indicando 
as possibilidades 
de atuação 
pedagógica no 
âmbito da 
Secretaria de 
Estado de 
educação do 
Distrito Federal. 
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2) DIMENSÃO ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO 

DAS AÇOES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA  

a) Incentivar 

todos os 

segmentos 

escolares a 

participar da 

gestão escolar 

 

 

 

 

 

 

b) Promover a 

construção de 

uma educação 

pública pautada 

na qualidade 

social 

- empenho 

de 100% na 

efetivação 

dos 

mecanismos 

de gestão da 

escola. 

 

 

 

 

 

-

Cumprimento 

dos 200 dias 

letivos 

propostos na 

LDB e 

rechaçados 

no 

Calendário 

Escolar. 

- garantia da 

participação 

de pelo 

menos 80% 

dos 

profissionais 

da educação 

em cursos e 

encontros 

que 

promovam a 

formação 

continuada. 

- reuniões do 

conselho 

escolhar 

sistematizada

s e 

ordenadas. 

- maior 

articulação 

entre a APM 

e o Conselho 

Escolar. 

 

-substituição 

de professor 

de abono, 

LTS, etc. 

- estímulo aos 

profissionais 

para 

participar de 

cursos de 

formação 

continuada, 

principalment

e aqueles 

promovidos 

pela EAPE. 

Reuniões 

mensais com o 

Conselho 

Escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestral, 

coordenação 

coletiva. 

 

Direção/APM/ 

Conselho Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direção 

- última quinta-feira 

de cada mês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junho a dezembro 
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3) DIMENSÃO FINANCEIRA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇOES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA  

 

- Viabilizar a 

aplicação dos 

recursos financeiros 

da instituição com 

eficiência e eficácia. 

 

- Aplicar 100% 

dos recursos 

oriundos do 

PDAF  e do 

PDDE com 

eficiência e 

eficácia. 

 

- Colaborar 

para  

conservar 

100% do 

patrimônio da 

escola. 

-utilizar com 

zelo e 

transparência 

os recursos 

oriundos da 

APM. 

 

- Compra de 

materiais 

pedagógicos e de 

consumo. 

- Manutenção da 

rede física  da 

escola, incluindo 

a área externa. 

 

- Manutenção dos 

equipamentos de 

informática. 

 

-

Complementação 

da merenda 

escolar 

 

Conselho 

Escolar 

 

Direção/APM/ 

Conselho Escolar 

 

Última quinta-feira 

de cada mês 
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 12-QUADRO B- PROJETOS COLETIVOS 

PROJETO OBJETIVOS 
PRINCIPAIS 

AÇÕES 

PROFESSOR(ES) 

RESPONSÁVEL(IS) 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO 

 

PROJETO 

CORUJINHA 

 

 

 

 

 

 

 

Despertar o gosto pela 
leitura nas crianças de 4 
e 5 anos, assegurando o 
acesso ao livro, 
incentivando a 
conservação e manuseio 
do livro infantil. 
 

Organizar o 
acervo da Biblioteca; 

Dinamizar as 
atividades artísticas e 
culturais, a fim de 
incentivar a prática da 
leitura pelo prazer de ler; 

Integrar a 
Direção, coordenação 
pedagógica, 
professores, alunos e 
suas famílias no fazer 
pedagógico;  

Conscientizar a 
comunidade escolar 
quanto ao uso e 
conservação do livro 
infantil; 

Incentivar a 
interpretação da história 
escolhida pelo aluno 
através de desenho e da 
tentativa de escrita; 

Integrar a 
Direção, coordenação 
pedagógica, 
professores, alunos e 
suas famílias no fazer 
pedagógico. 

 

Uma vez por 
semana, será 
levada a Corujinha 
para as salas de 
aula. 
 O canto do 
tema da biblioteca 
é a motivação 
inicial da atividade 
seguindo da 
apresentação de 
uma dinâmica. 
 Os livros 
são distribuídos 
nas mesas por um 
grupo de alunos 
previamente 
escolhidos pela 
turma. 
 Apresentaç
ão de outra 
dinâmica para 
escolha dos livros 
pelos alunos. 
 Registro 
nas fichas do 
responsável pela 
biblioteca e dos 
alunos (datas de: 
empréstimo e 
devolução; nome 
do aluno, turno e 
sala). 
 Sorteio de 
dois cadernos por 
turma e giz de cera 
para registro da 
interpretação da 
história. 

 

Coordenadora A avaliação será feita 
no decorrer do 
processo, através de 
conversa informal no 
período anterior á 
distribuição dos livrinhos 
e do registro nos 
cadernos por meio de 
desenhos. 
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PROJETO 
ENCONTRO COM 
OS AMIGOS 

 

 

 

 

 

 

Valorizar a vida animal, 
com ênfase no respeito, 
cuidados, proteção e no 
conhecimento de 
informações corretas 
sobre os animais. 

Desenvolver 
através do respeito à 
vida animal, atitudes de 
cooperação,  
solidariedade e 
preservação da própria 
vida humana. 

 

Reunir as 
turmas, uma vez 
por semana, no 
pátio da escola, 
por isso, o nome 
do projeto 
Encontro com os 
Amigos,  e explorar 
temas como 
respeito, 
preservação, 
cuidado e 
proteção, 
utilizando recursos 
como histórias, 
fantoches, 
músicas, 
brincadeiras e 
dinâmicas. 

 

Coordenação e 

Corpo Docente 

O êxito deste projeto 
será avaliado por aquilo 
que este traz de 
contribuição aos alunos 
em suas posturas frente 
às situações cotidianas. 

 

 

 

 

PROJETO OBJETIVOS 
PRINCIPAIS 

AÇÕES 

PROFESSOR(ES) 

RESPONSÁVEL(I

S) 

AVALIAÇÃO 

DO PROJETO 

ANIVERSARIANTES 

DO MÊS 

 

 

 

 

 

 

 

. 
Estabelece

r vínculos afetivos 
e de troca com 
adultos e crianças, 
fortalecendo sua 
auto-estima e 
ampliando 
gradativamente 
suas possibilidades 
de comunicação e 
interação social; 

Ampliar 
vínculos de 
amizades entre os 
alunos; 

Promover a 
interação entre as 
turmas; 

Ter uma 
imagem positiva de 
si e do grupo a 
qual pertence, 
demonstrando 
atitudes de 
interesse, de 

Uma vez pó mês é feita 
a comemoração par 
todos os aniversariantes 
da escola, alunos e 
servidores. 
  A APM contribui 
com o lanche especial 
deste dia, e também 
com uma lembrancinha 
dada a cada criança que 
aniversaria naquele 
mês. Durante o decorrer 
do ano letivo, todos são 
presenteados. 
 

- Lara Sanches( 

Diretora) 

No decorrer do ano 
letivo, por meio das 
reuniões semanais 
de planejamento 
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respeito e de 
participação frente 
ao grupo. 
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13-ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

 

  As ações propostas neste projeto serão avaliadas e acompanhadas de 

forma processual, ao decorrer do ano letivo, envolvendo o espaço da coordenação 

coletiva, as reuniões do Conselho Escolar e ainda os dias destinados à avaliação do 

trabalho desenvolvido na escola.  

 O instrumento definido para tal tarefa é um quadro elaborado a partir dos 

quadros A e B deste projeto. 
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15-APÊNDICE A- UNIDADES DIDÁTICAS
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Unidade escolar: JARDIM DE INFÂNCIA 308 SUL 

Área(s) de conhecimento: ATIVIDADES 

Turma/Período: 1º e 2º Períodos 

UNIDADE DIDÁTICA: Ciranda da primavera: Família, Primavera e Meio ambiente. 

 

PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Eixos transversais1: educação para a diversidade; educação para a sustentabilidade e cidadania e educação em e para os direitos humanos. 

Eixos integradores: educar, cuidar, brincar e interagir 

Objetivos de Aprendizagem 
Campos de 
Experiência 

Atividades a serem 
desenvolvidas2 

Estratégias de 
Avaliação para 

a aprendizagem 
 

Cronograma 
de trabalho 

Recursos 
didáticos 

Permanentes Diversificadas 

                                                           
1
 � Eixos Transversais do Currículo da Educação Básica da SEEDF (2014): educação para a diversidade; educação para a sustentabilidade e cidadania e educação em e 

para os direitos humanos. 

 

2 �  A adequação curricular e a CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade) é complementar à CID 10 (Classificação Internacional de Doenças) e está prevista 

dentro do currículo escolar, contribuindo para superar o enfoque negativo da deficiência. A adequação curricular e a CIF, numa perspectiva inclusiva, devem ser 
consideradas na elaboração das estratégias de ensino-aprendizagem e de avaliação para aprendizagem para contemplar os estudantes com Deficiência, TGD e Altas 
Habilidades. 
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Vivenciar atitudes de colaboração, 
solidariedade e respeito, 
identificando aos poucos, diferenças 
em seu grupo, por meio da 
participação em situações cotidianas.  
 

Eu, o outro e nós 
 
 
 
 

Rodinhas de 
conversa 

Representar 
histórias sobre o 
meio ambiente 
(reciclagem do 
lixo, economizar 
água etc.) 

Acompanhar 
desenvolvimento 
integral da 
linguagem e 
maneiras de 
comportamento 
de cada criança. 

Meses 
setembro/ 
outubro. 
 
 
 
 
 

Músicas e 
Danças. 

Desenvolver as habilidades de 
manipulação (segurar, lançar, prender, 
rebater, entre outras) por meio de 
brincadeiras, de jogos, ginásticas e 
dançar.  

Corpo, gestos e 
movimentos 

Brincadeiras/ 
Jogos dirigidos 
diariamente 

Circuitos 
Psicomotores 

Relatórios 
individuais de 
cada aluno 

Meses 
setembro/ 
outubro. 
 
 
 
 

Jogos 

Desenvolver maior controle da 
expressão gráfica por meio da escrita 
espontânea, visando ao 
desenvolvimento de movimentos 
manuais, na perspectiva do 
aprendizado futuro das habilidades de 
escrita.  

Escuta, fala, 
pensamento e 
imaginação 

Registro de 
histórias 
contadas 

Brincadeiras no 
quadro com giz 

Sanfona do 
grafismo e 
registro de 
desenhos. 

Meses 
setembro/out
ubro 

Giz de cera 

Identificar  e manipular de formas 
geométricas no cotidiano por meio da 
observação e manipulação de objetos, 
elementos da natureza, entre outros.            

Espaços, tempos, 
quantidades , 
relações e 
transformações 

*Chamada diária 
*Contagem 
crianças 

Jogos com 
raciocínio lógico 

Registro de 
desenhos 

Meses 
setembro/out
ubro 

*Músicas 
*Blocos de 
construção 
*Brincadeiras 
*Jogos 
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Apreciar obras musicais de diversos 
gêneros, estilos, épocas e culturas, da 
produção musical brasileira e de 
outros povos e países, enfatizando 
também os ritmos africanos e 
indígenas.  
Elaborar “livros” de imagens 
(narrativas), experimentos científicos 
(observações), de histórias de vida ( 
pesquisa com a família e 
responsáveis) etc 
Conhecer e valorizar as produções 
culturais do passado e do presente 
 

Eu, o outro e nós *Roda de 
conversa 
*Hora da 
novidade 
*Calendário 
*Quantos somos 
*Chamada 
*Hora do conto 
*Lanhe 
*Parque 
*Higienização 
*Organização 
dos pertences 

*Desenhos 
*Ouvir músicas 
*Representar 
histórias 
*Álbum seriado 
*Dobraduras 
*Recorte e 
colagem 
*Modelar com 
massinha 

*Acompanhamen
to diário do 
desenvolvimento 
da criança 
*Passeios 
*Sanfona do 
grafismo 
*Oralidade 
*Desenhos 
diversos 
*Participação nas 
atividades 
desenvolvidas. 

6 meses *Livros 
*CD’s 
*Papéis 
diversos 
*Giz de cera 
*Massinha  
*Tesoura 
*Caneta 
hidrocor 
*Jornais e 
revistas 
*Brinquedos 
diversos 
*Blocos lógicos 

 
Realizar atividades explorando 
movimentos corporais (danças, 
gestos).     

 
 
Corpo, gestos e 
movimento 
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Reconhecer e identificar os diferentes 
grupos sociais ( família, escola e 
outros.      
 
Reconhecer a importância da moradia 
para todo cidadão, nomeação das 
dependências da casa ( convencionais 
ou não) e sua utilidade.) 
 
Reconhecer e respeitar as diferentes 
configurações familiares.  
 
Reconhecer e valorizar as diversas 
paisagens  
 
Valorizar atitudes de manutenção dos 
espaços públicos, privados, coletivos e 
do meio ambiente  
 
Identificar e reconhecer as partes das 
plantas, como raiz, caule, folha, flor, 
fruto e semente, bem como o 
conhecimento alimentar da função de 
cada uma delas. 
 
 
 
 
 

Espaços, tempos, 
quantidades, 
relações e 
transformações. 

*Roda de 
conversa 
*Hora da 
novidade 
*Calendário 
*Quantos somos 
*Chamada 
*Hora do conto 
*Lanhe 
*Parque 
*Higienização 
*Organização 
dos pertences 

   
6 meses 
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Experimentar equipamentos 
eletrônicos 
 
 

Traços, sons,  
cores e formas 

   6 meses  
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Unidade escolar:  JI 308 SUL 

Área(s) de conhecimento: Atividades 

Turma/Período:, 1º Período e  2° Período 

UNIDADE DIDÁTICA: Conhecimento de si e do mundo 

PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Eixos transversais3: educação para a diversidade; educação para a sustentabilidade e cidadania e educação em e para os direitos humanos. 

Eixos integradores: educar, cuidar, brincar e interagir 

Objetivos de Aprendizagem 
Campos de 
Experiência 

Atividades a serem 
desenvolvidas4 

Estratégias de 
Avaliação  para 

a 
aprendizagem 

 

Cronograma 
de trabalho 

Recursos 
didáticos 

Permanentes Diversificadas 

Reconhecer sua imagem no 
espelho e em diferentes fotografias.  
 

Eu, o outro e nós 
 
 

Roda de 
conversa 
(chamada, 

Utilização de 
espelhos 
 

Sanfona do 
grafismo 
 

10 meses 
 
 

Livros 
 
CD´s 

                                                           
3
 � Eixos Transversais do Currículo da Educação Básica da SEEDF (2014): educação para a diversidade; educação para a sustentabilidade e cidadania e educação em e 

para os direitos humanos. 

 

4 �  A adequação curricular e a CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade) é complementar à CID 10 (Classificação Internacional de Doenças) e está prevista 

dentro do currículo escolar, contribuindo para superar o enfoque negativo da deficiência. A adequação curricular e a CIF, numa perspectiva inclusiva, devem ser 
consideradas na elaboração das estratégias de ensino-aprendizagem e de avaliação para aprendizagem para contemplar os estudantes com Deficiência, TGD e Altas 
Habilidades. 
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Conhecer e reconhecer de sua 
história de vida, individual e 
coletiva, por meio da construção de 
álbuns de fotografias, linhas do 
tempo, árvore genealógica etc.  
 
Identificar e nomear as principais 
partes do corpo (cabeça, braços, 
mãos, pernas, pés, barriga, partes 
do rosto, entre outras). 
 
Construir uma imagem corporal e 
pessoal por meio das interações 
com adultos, crianças, natureza e 
cultura, contribuindo para a 
formação da identidade corporal e 
para sua valorização. 
 
Vivenciar atitudes de colaboração, 
solidariedade e respeito, 
identificando aos poucos, 
diferenças em seu grupo, por meio 
da participação em situações 
cotidianas.  
 
Perceber que as pessoas diferem 
umas das outras pelas 
características físicas, culturais e 
religiosas, a fim de conscientizar-se 
sobre o respeito ao ser humano.  
 
Conhecer, valorizar e respeitar às 

 
 
Corpo, gestos e 
movimentos 
 
Escuta, fala, 
pensamento e 
imaginação 
 
Traços, sons, cores 
e formas 
 
Espaços, tempos, 
quantidades, 
relações e 
transformações 

tempo...) 
 
Hora do conto 
 
Alimentação 
 
Higienização 
 
Atividades 
pedagógicas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenho 
 
Ouvir músicas 
 
Representar 
histórias 
 
Recorte e 
colagem 
 
Modelagem 
 
Leitura e reconto 
de histórias 
 
Registros 
fotográficos 
 
Produção de texto 
coletivo, 
explorando as 
características de 
cada amigo (a) 
 
 
 

Registro gráfico 
 
 
Acompanhamen
to do 
desenvolviment
o integral da 
criança 
 
Percepção da 
auto imagem e 
a imagem do 
outro nas 
brincadeiras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Papéis 
diversos 
 
Giz de cera 
 
Caneta 
hidrocor 
 
Massa de 
modelar 
 
Tintas 
 
Brinquedos 
diversos 
 
Fotografias 
 
Fantoches 
 
Instrumentos 
musicais 
 
Computador e 
recursos 
multimídias 
 
Espelhos 
 
Fita Métrica 
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histórias e culturas africanas e afro-
brasileiras, dos povos indígenas, 
culturas asiáticas, europeias e 
americanas.  
 
Conhecer as partes do corpo de 
modo a adquirir consciência de suas 
potencialidades (força, velocidade, 
resistência, agilidade, equilíbrio e 
flexibilidade).  
 
Participar de danças folclóricas 
(quadrilhas, brincadeiras de roda, 
brinquedos cantados, etc.).  
 
Perceber que o som produzido por 
seu corpo é uma maneira de 
comunicação, iniciando as 
vocalizações e o desenvolvimento 
das capacidades de diferenciação da 
fala humana.  
 
Utilizar diferentes linguagens para 
comunicar-se e expressar-se (sorriso, 
choro, beijo, balanço da cabeça 
negativa ou positivamente etc.).  
 
Reconhecer o próprio nome e do 
nome dos colegas. 
 
Escrever o próprio nome e 
reconhecimento de sua importância, 

Objetos de 
Medição 
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percebendo sua utilidade como 
elemento de identificação pessoal.  
 
Medir e comparar diversos objetos, 
espaços e pessoas, oralmente ou 
com uso do metro. 
 
Participar da construção de listas, 
tabelas e gráficos (pictóricos e 
corporais), com o registro do 
professor em variados suportes. 
 
Produzir sons com o próprio corpo, 
objetos e instrumentos. Percussão 
corporal.  
 
Expressar-se vocal e corporal, livre 
ou direcionada, de maneira lúdica, 
individual e coletivamente. 
 
Utilizar máquinas fotográficas, 
tablets, câmeras digitais e ou 
aparelhos celulares para capturar 
imagens diversas 
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Unidade Escolar: Jardim de Infância da 308 Sul  

Áreas do Conhecimento: Atividades 

Turma/ Períodos1º e  2º Períodos  

Cronograma de trabalho: 3 meses outubro a dezembro) 

 

UNIDADE DIDÁTICA:    Ciranda da Cidadania 

 

Objetivos de Aprendizagem Campos de 

Experiência 

Atividades a serem 

desenvolvidas 

Estratégias de 

Avaliação 

 para a 

aprendizagem 

Recursos 

Didáticos 

Permanentes Diversificadas 

-Reconhecimento de si como membro de 

diversos grupos sociais 

-Expressão de suas necessidades, desejos e 

sentimentos. 

-Articulação do seu ponto de vista por meio do 

diálogo. 

-Conhecimento, utilização e questionamento 

de regras de convívio social. 

-Reflexão sobre o que é certo e errado, 

respeitando a opinião individual e coletiva, 

compreendendo as regras e combinados 

-Convivência e respeito à diversidade, falando 

Eu, o outro e 

nós 

 

 

-Rodas de 

Conversa 

 

 

- Hora da 

História 

 

-Ajudantes do 

Dia 

 

-Hora do 

- Histórias 

 

-Elaboração 

coletiva de 

regras de 

convivência da 

turma; 

 

- 

 

-Sanfona do 

Grafismo 

-Livros 

 

-Materiais 

produzidos ou 

enviados pela 

família(álbuns, 

fotos, objetos) 
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das diferenças sem receio ou preconceito 

religioso, étnico-racial, de gênero, sexualidade, 

classe social etc. 

Lanche 

 

-Higienização 

 

-Valorização de suas conquistas corporais e 

dos colegas. 

-Reelaboração das brincadeiras e jogos, 

incluindo a criação de outros gestos e regras, 

em substituição e acréscimos tradicionais. 

-Confecção de brinquedos com material 

alternativo. 

 

 

Corpo, 

Gestos e 

Movimentos 

-Brincadeiras 

nos Parques e 

Piscinas 

-Brincadeiras 

folclóricas: 

piques, cordas, 

bambolês etc 

-Brincadeiras 

Psicomotoras 

-Acompanhamento  

do 

desenvolvimento 

nas atividades 

-Cordas 

-Bolas 

-CD`s 

 

-Reconhecimento dos números em vários 

portadores de texto, diferenciando-os de 

outras marcas gráficas.  

-Atividades que trabalhem o raciocínio lógico 

por meio de situações-problema e histórias. 

-Desenvolvimento de noções simples de 

estimativa e cálculos mentais elementares. 

-Identificação de quantidades e ordem 

numérica. -Auxílio na coleta e organização de 

dados.  

 

Espaços, 

tempos, 

quantidades, 

relações e 

transformaçõ

es 

-Rotina: 

Calendário, 

Quantos Somos 

, 

-Atividades 

psicomotoras 

 

 

Acompanhamento  

do 

desenvolvimento 

nas atividades 

 

-Cartazes 

gráficos 

 

-Materiais 

concretos para 

contagens 

 

-Materiais para 
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-Análise oral de listas, tabelas e 

gráficos(pictóricos e corporais), com o registro 

do professor em variados suportes.  

registro( papéis, 

canetinhas etc) 

 

-Reconto, de maneira paulatina, de histórias 

vivenciadas, lidas ou contadas verbalmente.  

-Conscientização sobre a existência de textos 

escritos e sua função social de comunicar 

pensamentos, intenções, sentimentos.  

-Percepção da leitura como prática para 

mudança de ação(placas de sinalização, 

avisos, instruções, cartazes de rua etc) 

 

 

 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação 

-Hora da 

História 

-Dramatizações 

 

-Entrevistas 

orais com 

colegas ou 

convidados 

 

-Registros( 

letras, nomes 

dos colegas, 

palavras 

significativas) 

 

- -Fantasias 

-Letras móveis 

-Textos escritos 

Em cartazes, 

livros, jornais 

etc 

Música: apreciação de obras musicais de 

diversos gêneros, estilos, épocas e culturas, 

da produção musical brasileira e de outros 

povos. 

-Criação de letras musicais, expressando-se 

por meio de movimentos corporais. 

 

Traços, sons, 

cores e 

formas 

 

-Audição livre 

de músicas 

infantis e 

participação 

com a utilização 

 

- Interpretação 

musical com 

gestos livres e e 

coreografias 

 

-Participação nas 

atividades 

propostas 

-CD´s 

 

-Textos 

musicais 

escritos 
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Artes Plásticas: Observação e 

reconhecimento de diversas 

imagens/cenas/obras(fotografias, pinturas, 

objetos etc).  

-Desenho com interferência gráfica: oferta de 

imagens-personagens de tirinhas, fotografias, 

cartões postais, imagens de revistas, detalhes 

de reproduções de obras de arte, desenho 

iniciado por outra criança, papéis de formatos 

e tamanhos diferentes, vazados ou não etc- ou 

formas geométricas que servirão de suporte 

para o desenho das crianças.  

-Ampliação do repertório e criação de 

produções artísticas.  

Artes Cênicas/Teatro:Expressão vocal e 

corporal livre ou direcionada, de maneira 

lúdica, individual e coletiva.  

Artes Cênicas/Dança: Exploração e vivência 

Corporal por meio de vários tipos de sons, 

músicas de diversos estilos e culturas. 

 

de voz e gestos 

 

-Modelagem 

 

 

 

 

-Desenho livre 

 

 

-Dramatizações 

de histórias 

contadas 

 

 

-Apresentações 

de dança em 

datas 

comemorativas 

 

 

 

- Criações livres 

e mediadas com 

materiais 

diversos: 

massinha, 

papéis, tecidos , 

colas coloridas , 

sucatas etc 

 

-Dramatizações 

de situações 

cotidianas( 

trânsito, 

eleições, filas 

em mercados, 

bancos, 

brinquedos 

infláveis etc) 

 

-Fotografias 
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Unidade escolar: JARDIM DE INFÂNCIA 308 SUL 

Área(s) de conhecimento: ATIVIDADES 

Turma/Período:1º e 2º Períodos 

 

UNIDADE DIDÁTICA: Conhecendo a cultura do nosso povo. 

 

 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGE

M 

 

Campos de 

experiência 

ATIVIDADES A SEREM 

DESENVOLVIDAS 

ESTRATÉGIAS 

DE AVALIAÇÃO 

PARA 

APRENDIZAGE

M 

 

CRONOGRAM

A DE 

TRABALHO 

 

RECURSOS 

DIDÁTICOS PERMANENTE

S 

DIVERSIFICADAS 

Participar dos 

festejos culturais 

e datas 

comemorativas. 

 

O eu, o outro 

e nós 

 

 

-atividades de 

rotina 

-brincadeiras 

livres e dirigidas 

- jogos,  

-pintura com tintas 

utilizando pincel, 

dedos, cotonetes 

etc. 

-dobraduras 

-registro gráfico 

-confecção de 

livros 

-sanfona do 

grafismo 

 -massinha 

-tintas 

-CDs 

-DVDs 
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Cultivar e 

fortalecer 

sentimentos de 

solidariedade, 

respeito, 

amizade, cuidado 

e outros. 

 

Respeitar a 

diversidade 

cultural, sem, 

preconceito 

religioso, étnico-

racial, de gênero, 

de sexualidade, e 

classe social. 

 

Valorizar as 

características 

físicas e etnico-

raciais, pessoal e 

dos outros.  

Reconhecer e 

valorizar as 

diversas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-danças,  

-festejos, 

-canções  

-adivinhações 

-cantigas de 

roda 

-músicas 

juninas. 

-lendas  

-parlendas 

-danças juninas 

e folclóricas 

-dramatizações 

-festa junina, 

sertaneja e do 

folclore 

- 

experimentação 

de alimentos 

regionais 

-desenho com giz 

de cera e 

canetinhas. 

-criação de livros 

sobre as lendas, 

músicas, etc. 

-livros de historias  

-Cds com histórias 

e músicas. 

-DVDs, filmes 

 -fazendinha do 

jardim da 308. 

 -confecção de 

bonecos com 

sucata  

-boneco torcidinho 

-compartilha de 

lanche com os 

colegas 

-confecção de 

brinquedos 

folclóricos 

-a participação 

nas danças e 

dramatizações 

-

acompanhament

o do 

desenvolvimento 

integral da 

criança. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Livros de 

histórias. 

-TV e vídeo 

-som 

-papeis 

variados 

-jogo 

-barbantes 

-sucata 

-giz de cera 

-canetinhas 

-pinceis 

-pátio interno 

da escola 

-corda 

-bambolê 

-tesouras 

-comidas 
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manifestações 

culturais 

relacionadas as 

tradições da 

nossa sociedade. 

 

Participar de 

jogos, 

brincadeiras, 

brinquedos, 

festejos da 

cultura brasileira.  

 

Desenvolvimento 

da coordenação 

motora global por 

meio de jogos, 

danças e 

brincadeiras. 

 

Participar de 

atividades de 

relaxamento.  

 

 

 

Corpo, 

gestos e 

movimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-brinquedos 

 

-atividades de 

rotina. 

-brincadeiras de 

roda, 

- jogos,  

-danças,  

-festejos, 

-canções 

folclóricas 

-cantigas de 

roda 

-músicas 

juninas. 

-lendas  

-parlendas 

-danças juninas 

e folclóricas 

 

 

-a diversidade 

corporal dos 

personagens 

folclóricos 

-pintura com tintas 

utilizando pincel, 

dedos, cotonetes 

etc. 

-dobraduras 

-dedoches. 

-desenho com giz 

de cera e 

canetinhas. 

-criação de livros 

sobre as lendas, 

músicas, etc. 

-livros de historias  

-Cds com histórias 

e músicas. 

 

 

 

-registro gráfico 

-confecção de 

livros 

-sanfona do 

grafismo 

-a participação 

nas danças e 

dramatizações 

-

acompanhament

o do 

desenvolvimento 

integral da 

criança 

 

 

 

típicas 

-jornais, 

revistas 

 

 

-massinha 

-tintas 

-CDs 

-DVDs 

-Livros de 

histórias. 

-TV e vídeo 

-som 

-papeis 

variados 

-jogo 

-barbantes 

-sucata 
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Expressar-se 

oralmente, seus 

desejos 

necessidades, 

opiniões e 

transmitir 

pequenos 

recados. 

 

Escutar histórias, 

contos, lendas 

poemas com 

atenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuta, fala, 

pensamento 

e imaginação 

 

 

-dramatizações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-atividades de 

-DVDs, filmes 

-passeio ao 

zoológico. 

 -fazendinha do 

jardim da 308. 

 -confecção de 

brinquedos com 

sucata  

-confecção de 

murais 

 

 

 

 

 

 

-pintura com tintas 

utilizando pincel, 

dedos, cotonetes 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-giz de cera 

-canetinhas 

-pinceis 

-pátio interno 

da escola 

-corda 

-bambolê 

-tesouras 

-jornais  e 

revistas 

-retalho de 

tecidos 
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Identificar as 

letras do 

alfabeto, 

associando-o ao 

nome de 

colegas, 

familiares e 

personagens do 

folclore. 

 

 

Interpretar 

historias contos, 

lendas, ideias, 

sentimentos por 

meio de 

desenhos. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rotina. 

-brincadeiras de 

roda, 

- jogos,  

-danças,  

-festejos, 

-canções 

folclóricas 

-cantigas de 

roda 

-músicas 

juninas. 

-lendas  

-parlendas 

-danças juninas 

e folclóricas 

-dramatizações 

-fichas com 

nome dos 

alunos 

-dobraduras 

-dedoches. 

-desenho com giz 

de cera e 

canetinhas. 

-criação de livros 

sobre as lendas, 

músicas, etc. 

-livros de historias  

-Cds com histórias 

e músicas. 

-DVDs, filmes 

-passeio ao 

zoológico. 

 -fazendinha do 

jardim da 308. 

 -confecção de 

brinquedos com 

sucata  

-representação 

das historias 

ouvidas através de 

 

-registro gráfico 

-confecção de 

livros 

-sanfona do 

grafismo 

-a participação 

nas danças e 

dramatizações 

-

acompanhament

o do 

desenvolvimento 

integral da 

criança 

-reconhecimento 

da letra inicial de 

seu pré-nome e 

dos colegas e 

familiares, 

oralmente. 

 

 

-massinha 

-tintas 

-CDs 

-DVDs 

-Livros de 

histórias. 

-TV e vídeo 

-som 

-papeis 

variados 

-jogo 

-barbantes 

-sucata 

-giz de cera 

-canetinhas 

-pinceis 

-pátio interno 
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Realizar 

contagem oral 

nas atividades 

diárias. 

 

Reconhecer a 

relação entre o 

numeral e a sua 

quantidade. 

 

Identificar a 

passagem do 

tempo 

destacando 

datas 

importantes: 

aniversários, 

festas, passeios,  

 

Identificar e 

manipular as 

formas 

geométricas no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaços, 

tempos, 

quantidades, 

relações e 

transformaçõ

es 

-letra em 

diversos 

materiais  

-escrita 

espontânea do 

pré-nome e dos 

personagens do 

folclore 

 

 

 

 

 

-relógio, -

calendários. 

-pega varetas 

-atividades de 

rotina. 

-brincadeiras de 

roda, 

desenhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

-utilização de 

formas 

geométricas para 

produções 

artísticas e criação 

de personagens 

do folclore. 

 -dobraduras 

simples. 

-pintura com tintas 

utilizando pincel, 

dedos, cotonetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-registro gráfico 

-contagem oral 

nas atividades 

da escola 

-corda 

-bambolê 

-tesouras 

-jornais  

-revistas 

-fichas com 

pré-nome dos 

alunos 

-letras em 

materiais 

variados ; 

lixas, EVA, 

camurça etc  

 

 

-tintas 

-CDs 

-DVDs 

-Livros de 
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cotidiano, 

associando ao 

cotidiano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- jogos,  

-danças,  

-festejos, 

-canções 

-cantigas de 

roda 

-músicas 

juninas. 

-lendas  

-parlendas 

-danças juninas 

e folclóricas 

-dramatizações 

-musicas com 

contagem ( 1,2 

feijão com 

arroz) 

 

 

etc. 

-desenho com giz 

de cera e 

canetinhas. 

-livros de historias  

-Cds com histórias 

e músicas. 

-DVDs, filmes 

-passeio ao 

zoológico. 

 -fazendinha do 

jardim da 308. 

 -confecção de 

brinquedos com 

sucata  

 

 

 

 

 

diárias 

-confecção de 

livros 

-a participação 

nos jogos e 

respeito as 

regras 

-

acompanhament

o do 

desenvolvimento 

integral da 

criança 

-reconhecimento 

dos numerais 

escritos e a 

associação a 

quantidades 

 

 

 

 

histórias. 

-TV e vídeo 

-som 

-papeis 

variados 

-jogo 

-barbantes 

-sucata 

-giz de cera 

-canetinhas 

-pinceis 

-pátio interno 

da escola 

-corda 

-bambolê 

-tesouras 

-jornais  

-revistas 
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-numerais em 

materiais 

variados ; 

lixas, EVA, 

camurça etc  

-botões, 

palitos, 

sementes, 

pedras etc 

-massinha  
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16- APÊNDICE -  QUESTIONÁRIO AOS PAIS 

      Prezado(a) Responsável(a), 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos pais/resposnáveis e conhecer a sua opinião a respeito do 

ambiente escolar. 

Em cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor corresponda às suas características pessoais e às condições 

de ensino aprendizagem vivenciados por seu(a) filho(a). Os dados serão tratados de modo a garantir absoluto sigilo a respeito das 

informações individuais prestadas. 

 

 

 

1. Grau de parentesco com o(a) estudante:  

( ) Pai.  

( ) Mãe. 

( ) Padrasto.     

( ) Madrasta. 

(      ) Outro: ____________________________ 
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2. Qual o seu sexo? 

( ) Masculino. 

( ) Feminino. 

 

3. Qual a sua faixa etária? 

( ) Até 29 anos.  

( ) De 30 a 40 anos. 

( ) De 41 a 50 anos.      

( )  De 51 a 60 anos.     

( ) + 61 anos. 

 

4. Como você se autodeclara? 

( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). 

( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 

( ) Preto (a). ( ) Não sei. 

( ) Não quero declarar. 

 

5. Qual a faixa de renda mensal da sua família? 

( ) Até R$ 1.245,00. 

( ) Mais de R$ 1.245,00 até R$ 4.150,00. 
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( ) Mais de R$ 4.151,00 até R$ 8.300,00. 

( ) Mais de R$ 8.301,00 até R$ 12.450,00 

( ) Mais de R$ 12.450,00. 

 

6. Qual o grau de escolaridade do pai ou do homem responsável na família? 

(     ) Nenhuma escolaridade. 

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

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

(     ) Ensino médio. 

(     ) Ensino superior. 

(     ) A família não possui um homem responsável. 

 

7. Qual o grau de escolaridade da mãe ou da mulher responsável na família? 

(     ) Nenhuma escolaridade. 

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

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

(     ) Ensino médio. 

(     ) Ensino superior 

 

8. Em que Região Administrativa você mora? 

( ) Itapoã.              
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( ) Lago Norte.        

( ) Paranoá.            

( ) Varjão.     

(      ) Planaltina. 

(      ) Sobradinho. 

(      ) Asa Norte. 

(      ) Asa Sul. 

(      ) Santa Maria. 

(      ) Guará. 

(      ) Núcleo Bandeirante. 

(      ) Taguatinga. 

(      ) São Sebastião. 

(      ) Recanto das Emas. 

( ) Outra _______________________________ 

 

9. Qual tipo de moradia que você vive: 

(    ) Casa. 

(    ) Apartamento. 

(    ) Própria. 

(    ) Alugada. 

(    ) Cedida. 
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10. Na sua casa tem carro? 

(    ) Não tem. (    ) Sim, três. 

(    ) Sim, um. (    ) Sim, quatro ou mais. 

(    ) Sim, dois 

 

11. Na sua casa tem quartos para dormir? 

(    ) Não tem. (    ) Sim, três. 

(    ) Sim, um. (    ) Sim, quatro ou mais. 

(    ) Sim, dois. 

 

12. Na sua casa tem computador? 

(    ) Não tem. (    ) Sim, três. 

(    ) Sim, um. (    ) Sim, quatro ou mais. 

(    ) Sim, dois. 

 

 

13. Quantas vezes por semestre a família tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou teatro? 

( ) Nenhuma. 

( ) Uma ou duas. 

( ) Três ou quatro. 
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( ) Cinco ou seis. 

( ) Mais de seis. 

 

 

14. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir: 

( ) Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes) 

( ) Esporte. 

( ) Jornais. 

 

 

15. Avaliação do trabalho da escola: coloque um X no conceito que você considera adequado: 

 

 BOM REGULAR (+/-) RUIM 

Como você considera sua escola    

Organização geral da escola    

Direção    

Corpo Docente    

Serviços de Secretaria    

Orientação Educacional    

Orientação Disciplinar    

Qualidade do Ensino    

Merenda    
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Limpeza e Higiene    

Segurança    

Biblioteca    

Laboratório de Informática    

Relacionamento entre colegas    

Relacionamento entre professores e alunos    

Relacionamento entre alunos e direção    

Justifique cada aspecto que você considerou como Regular ou Ruim: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

16. Registre aqui suas sugestões e observações que julgar pertinentes à melhoria do nosso trabalho: 

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 

Agradecemos sua participação! Ela é muito importante para termos uma escola onde todos participem e gostem de estar! 

 


