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1. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

A Educação é um processo vivo, dinâmico, que necessita de um constante 

movimento. A PP é dinâmica! Resolvemos construir nossa Proposta Pedagógica 

também assim, pois desta forma o entendemos. 

 Traçamos estratégias e ações, com o objetivo de propor e implementar ações 

que promovam o desenvolvimento da criança em seus aspectos psicológico, 

intelectual e social, através de uma parceria entre a escola e a família, pois a 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos enfatizou a necessidade de uma 

abordagem centrada na criança objetivando a garantia de uma educação bem 

sucedida para todas elas.  

Queremos proporcionar a criança um desenvolvimento global, contribuindo 

para a formação de um ser humano ético, participativo, autônomo e antes de tudo 

consciente da realidade em que está inserido. A sociedade necessita cada vez mais 

de seres que possuam uma leitura clara do mundo em que vivem. 

 Para esta construção, trabalhamos em especial com o CURRÍCULO EM 

MOVIMENTO da SEEDF (2ª edição), com a Base Comum Curricular, com alguns 

periódicos e com a legislação vigente, bem como com outros documentos da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal e Ministério da Educação, que norteiam 

o trabalho com a Educação Infantil e Conselhos Escolares. Também utilizamos o 

Plano de Trabalho da atual equipe gestora. 

 Nosso ponto de partida é a construção desta Proposta Pedagógica junto com 

toda a comunidade, pois parafraseando Gandin, 2002 a escola funciona sem 

planejamento porque na ausência de planejamento o que opera é a inércia da 

reprodução. E não queremos uma escola reprodutivista, mas transformadora. 

 Acreditamos, portanto, que um planejamento bem feito, nos auxiliará numa 

construção e ação educativa mais prazerosa e com melhores resultados. Queremos 

que assim como se realizou a construção deste, que tudo se realize de uma forma 

coletiva e participativa. 

 Para contemplarmos estas ações propostas, resolvemos permanecer 

trabalhando com a elaboração de um projeto principal e a partir deste, outros 

projetos, desta forma pretendemos criar uma unidade, um pensar unificado, mas não 

único. Com isto almejamos ao mesmo tempo criar uma unidade e um planejamento 

semelhante e também respeitar as diferenças e necessidades de cada educador e 

de seus educandos. 
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 É importante ressaltar que a maioria dos projetos passados (desenvolvidos 

nos anos anteriores) permanecem, apenas incluímos novos e procuramos avaliar e 

atualizar os já existentes. 

 A grande preocupação da humanidade nos dias de hoje no que diz respeito a 

preservação dos recursos naturais, ao saneamento básico, a erradicação de 

doenças como Dengue, Chikungunya e Zica. Temos como objetivo estabelecer 

paralelos entre a história de vida da criança, desde a concepção, criando relações 

entre a existência dos seres humanos e demais seres vivos, concebendo o mundo 

como habitat que precisa do cuidado de todos para que ele sobreviva e nos 

proporcione vida saudável, equilibrada e harmoniosa, ou seja, em linhas mais 

próximas da educação infantil – respeitar e valorizar ao outro e a si mesmo. Tendo 

em vista todos estes aspectos, resolvemos tomar como ponto de partida para a 

execução de todos os demais projetos deste ano, o Projeto “Eu, no Jardim, Cidadão 

do Mundo”. 

Nossa maior preocupação é a aquisição do conhecimento e o 

compartilhamento de vivências entre as pessoas que compõe a comunidade, para 

que façam da escola o espaço privilegiado para tornar o indivíduo protagonista de 

seu desenvolvimento. É também papel da escola promover a conquista da 

identidade social e cultural do indivíduo, proporcionando a ele meios e recursos para 

que se torne um ser crítico e reflexivo. A criança deve se conscientizar de seu 

compromisso com a sociedade e com o mundo à sua volta, procurando torná-los 

melhores, mais humanos e menos desiguais. Assim, ele se vê como cidadão 

enriquecendo sua vida com valores sociais, culturais e humanos. Por isso, neste 

ano, o Projeto norteador é “Eu, no Jardim, Cidadão do Mundo” que procura 

incentivar a criança a ser cidadão honesto, de valor, preocupado com o outro e com 

a comunidade em que está inserido. Enfatizando desta forma os princípios ÉTICOS, 

POLÍTICOS E ESTÉTICOS previstos no Currículo em Movimento da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal – SEDF. 

Com objetivos mais específicos desenvolveremos junto a este Projeto mais 

amplo, projetos que trabalharão com a Literatura Infantil, a boa alimentação, a 

valorização da pátria, a diminuição de gastos e economia dos bens renováveis da 

natureza, o hábito e o prazer pela leitura, a música, o movimento, o respeito ao 

outro, os esportes e os cuidados com seu próprio corpo. Todas as festividades, 

datas comemorativas, cívicas, habilidades, competências e objetivos da Educação 

Infantil também serão abordadas. 
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Trabalhamos também com Alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

- ANEE. Procuramos ter um olhar especial para estas crianças, um olhar além das 

diferenças, de forma a trazê-los para um melhor convívio com as demais crianças e 

profissionais. Toda a comunidade escolar acaba por descobrir e aprender muito 

nestas relações que trazem à tona toda a aprendizagem de valores éticos, respeito, 

solidariedade e igualdade. 

As percepções, sugestões e trabalhos realizados nos anos anteriores e 

durante este ano, principalmente nos períodos de renovação e efetivação de 

matrículas, da semana pedagógica com professores e auxiliares, as conversas já 

realizadas com os pais e as que realizamos com a APM e o Conselho Escolar, uma 

pesquisa enviada aos pais e profissionais que trabalham na escola, via email e o Dia 

Letivo Temático no mês de março, serviram de auxílio para a construção desta 

Proposta Pedagógica.  

Acreditamos que tudo isto faz parte de um exercício, esperamos que em 

outros momentos esta Proposta Pedagógica possa se aprimorar. Percebemos todos 

os envolvidos mais dispostos aos registros, estudos, leituras, enfim, percebermos 

que tudo é auxílio, tudo é suporte para o nosso fazer pedagógico. 

 A Proposta Pedagógica é isto, o retrato do fazer pedagógico de uma escola, o 

registro de seus planejamentos, de suas ações e avaliações para o refazer e 

continuar refazendo, espaço este que envolve todos os segmentos interessados na 

construção da aprendizagem tendo como início, meio e fim uma educação de 

qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA 1: Projeto “Eu Brasileiro, Eu 

Brasiliense 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2013 
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2. HISTORICIDADE DO JARDIM DE INFÂNCIA 312 NORTE 

 

O Jardim de Infância 312 Norte foi construído em 1967 pelo extinto IAPB 

(Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários), uma creche no térreo dos 

blocos J e K, para filhos de funcionários daquela autarquia. Imediatamente 

percebeu-se que um Jardim de Infância poderia servir melhor à comunidade. 

Em 1968, a FEDF (Fundação Educacional do Distrito Federal) empenhou-se 

em instalar e colocar em funcionamento o Jardim que atenderia à comunidade 

escolar da quadra. A partir de 12 de fevereiro daquele ano, o referido Jardim já 

funcionava, tendo a Professora Maria Ângela Coutinho Ferreira como primeira 

diretora. 

Um incêndio, ocorrido em agosto de 1970, destruiu todas as instalações da 

escola, o que levou a administração da FEDF a determinar que o Jardim passasse 

para a Escola Classe 312 Norte, funcionando em anexo, enquanto era 

providenciada uma sede própria. 

A partir de 1977, este Estabelecimento de Ensino passou a ser denominado 

impropriamente Centro de Alfabetização 312 Norte, por ter constado em seu plano 

de funcionamento que ali se realizavam atividades concernentes a este tipo de 

centro. Essa situação somente foi constatada e alterada em 10 de abril de 1978, 

quando retornou ao nome Jardim de Infância 312 Norte. 

Somos uma escola inclusiva e nossas crianças recebem, além do trabalho 

realizado em sala de aula, um atendimento de uma Equipe Especializada de Apoio 

a Aprendizagem (Pedagoga e Psicólogo) e de uma professora de sala de recursos. 

Este trabalho é realizado rotineiramente. Buscamos trabalhar com princípios básicos 

para a educação infantil, como o respeito à dignidade, aos direitos da criança, à 

resolução de problemas cotidianos e principalmente à leitura real de mundo. 

 Atendíamos a crianças de 4 a 6 anos até o ano de 2009, quando com a 

implantação definitiva do Ensino Fundamental de 9 anos, as crianças de 6 anos 

foram remanejados para as Escolas Classes, assim, nos dias de hoje atendemos 

exclusivamente a Educação Infantil com as turmas de 4 e 5 anos (1º e 2º períodos).  

 Por este Jardim passam e passaram profissionais maravilhosos! Muitos hoje 

já saudosos, pois estão aposentados. 

 Aposentados? 

Em termos! 
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 Uma personagem importantíssima é a carinhosamente chamada de Tia 

Francisca (Francisca Araújo Soares)... Ah! Quem não se lembra de tão doce 

senhora que com um largo sorriso no rosto recebia a todos na portaria, um belo 

cartão de visitas que tivemos. Em época de festa junina quem tempera até hoje a 

canjica é ela. E o Sr. Lino (Lino da Cruz Silva)! Hum...! Senhor de belo sorriso 

também, um vigilante zeloso, que guardava sempre nossa escola, fazia questão de 

participar das atividades como festas juninas e outras festas. Adora presentear-nos 

com mangas, até hoje! 

 No ano passado mais três aposentadorias, já no início do ano! 

 Primeiro a Professora Meire! Queridíssima por todas as crianças e colegas, 

ela criou raízes neste Jardim, trabalhou aqui por 25 anos! Muitas crianças passaram 

pelas mãos desta maravilhosa alfabetizadora e também coordenadora. Muito se 

orgulham disso! Um dia destes, uma mãe que veio visitar o Jardim nos contou da 

saudade que seu filho sentia e que sempre fala nela. Outro momento que vale ser 

lembrado é o fato de lá um belo dia seu sobrinho, dando aula em um conceituado 

cursinho pré-universitário da cidade, falou, tentando chamar seus alunos à 

responsabilidade maior que a idade exige: “Vocês pensam que ainda estão na 

salinha da Tia Meire, lá no Jardim? E logo um respondeu: Eu estudei com a Tia 

Meire! Hehehehehe!” Boas lembranças de uma profissional de mãos cheias de 

talento! 

 Logo depois quem se aposentou foi o Servidor Gilberto (Gilberto Cézar 

Andrade Neves)! Um amável colega que veio para a escola em agosto de 2015, mas 

que também fez sua história. Chegou de mansinho e a todos conquistou. Sempre 

com palavras amigas! Costumava dizer que descobriu o Jardim tarde demais, que 

aqui era o paraíso, que tinha uma grande admiração por seus colegas e o ambiente 

de trabalho. Costumava dizer: “aqui rejuvenesci uns dez anos!” 

 A Professora Cristiane que por muito tempo também trabalhou neste Jardim. 

Dona de um talento sem igual para as artes, ajudava a encher de brilho os olhos das 

crianças. Volta e meia chegam pessoas aqui que dizem “fui aluno da tia...”, como é o 

caso da nossa Professora Poliana  (Professora de contrato temporário por dois anos 

aqui e hoje concursada), que chegou à escola e descobrimos ter sido aluna da 

Professora Cris. Devemos aqui mencionar também a Tia Jane (Jane Maria da Silva), 

a querida e eterna merendeira, que no ano de 2016 precisou deixar-nos para seguir 

outros rumos mais próxima de sua casa. As crianças de jardim têm seus quereres 

alimentares, suas vivências, suas descobertas! E aqui sempre foram muito 
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respeitadas, a “Tia Jane” nos ensinou muito no fazer lanchinhos com carinho e 

ensiná-los que existem muitos outros sabores que podem ser aprendidos. Em 2017 

nossa querida Professora Anna Paula nos deixou para acompanhar seu marido em 

missão militar no exterior! Ah! Que saudade! Como era comum os pais chegarem em 

janeiro aqui na escola e perguntarem se seus filhos seriam crianças da Professora 

Anna Paula! No ano passado aposentaram-se as professoras Sandra, Angelita e 

Maria Auxiliadora, que deixam saudades. Também se aposentou a Professora 

Elaine, que é aquela ”eterna primeira professora”! Volta e meia chegam pessoas 

aqui que dizem “fui aluno da tia...”, num dos últimos anos a Professora  Elaine deu 

aula para o filho de um ex-aluno. Muito gratificante tudo isto! É, a tia Elaine foi 

marcante para este Jardim e temos a certeza de que o Jardim para ela, pois foram 

23 anos de serviço aqui! Até hoje ela participa de nossas atividades, vem nos visitar 

quase que diariamente! 

O compromisso com o trabalho por parte de todos, foi marcante! As 

aposentadorias continuam neste ano. E, como se aposentar neste Jardim, é apenas 

o fim de uma jornada de dedicação exclusiva, compromisso e amor, as marcas e 

legados dessas pessoas ficam impregnados no espírito de cada educadora e na 

trajetória de sucesso de nossa Instituição. 

E hoje? 

Bom, após 27 anos de SEEDF e quase 17 anos apenas nesta escola é a vez 

da Professora Aline se aposentar. Nossa tão querida gestora! Já no mês de junho 

poderia se aposentar, mas aguardará o final do ano para que seu mandato como 

gestora desta UE se encerre. Seu comprometimento sempre foi grande, o que lhe 

fez tomar esta atitude. Seu trabalho a frente da escola é e foi marcante para este 

Jardim que é tido como um das grandes instituições de Educação Infantil na SEEDF. 

Seguindo cronologicamente, a próxima a se aposentar será a Professora 

Evanda, sempre atuou com carinho e exerceu seu papel de vice-diretora com 

qualidade, compromisso, zelo e respeito pela escola. Juntamente com a Professora 

Aline exercem a função de Gestoras,  são 11 anos, a frente desse Jardim.  

Teremos também as professoras Clerry e Maria das Graças a se 

aposentarem já no início do ano de 2020, elas foram marcantes e muito queridas no 

trabalho por elas executado. 

 Viver e trabalhar em um “Jardim” é isto, é constantemente trabalharmos o 

respeito, as alegrias do que aprendemos em casa e a abertura ao novo. 
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 Hoje nossa escola possui em sua formação, excelentes profissionais e 

parceiros, a cada ano se renova mais e mais, tendo em vista as aposentadorias 

relatadas. Temos a confiança de que é uma excelente nova geração que chega! 

 No ano passado comemoramos os 50 anos do Jardim! 

Quantos momentos maravilhosos vividos maravilhosamente! A festa foi um 

pouquinho destes 50 anos com muitas alegrias e reencontros de crianças, pais, 

professores, servidores e equipes atuais e passadas. Todos em seu tempo fazendo 

história! Tivemos a presença do então Secretário de Educação – Júlio Gregório, do 

então Subsecretário da SUPLAV – Fábio Pereira de Sousa e da então 

Coordenadora da Regional de Ensino do Plano Piloto – Ana Lúcia de Paula, que 

passaram a manhã conosco. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2: Entrada do JI 312 Norte 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte 2019 
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FIGURA 3.1: 50 anos do JI 312 Norte 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2018 
 

 

FIGURA 3.2: 50 anos do JI 312 Norte 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2018 
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FIGURA 3.3: 50 anos do JI 312 Norte 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2018 
 

 

FIGURA 3.4: 50 anos do JI 312 Norte 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2018 
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FIGURA 3.5: 50 anos do JI 312 Norte 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2018 
 

 

FIGURA 3.6: 50 anos do JI 312 Norte 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2018 
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2.1 CORPO DOCENTE 

 

Fazem parte do corpo docente desta Instituição Educacional: 

 

 Ana Cláudia de Jesus Antunes 

 Ana Cristina Terra Vendramini 

 Andréa Rejane Melo de Santana 

 Aurora A. Caldeira Gomes 

 Camila Brasil Braga Marques 

 Carla Barbosa de A. Ribeiro 

 Carla Letícia Torbes Rodrigues 

 Clerry Maria Garcia Ferreira 

 Ivani Camila da Conceição Miziara 

 Janaína Souza Victor Chavarry 

 Juliana Santos Bernardes 

 Lucinete Rodrigues Bezerra Macedo 

 Maria das Graças Guedes de Campos 

 Noêmia Maria Monteiro Orrico 

 Patrícia Bouzada Barros 

 Rosa Maria Martins 

 

2.2 CORPO ADMINISTRATIVO 

 DIRETORA 

 Aline Mendes Carvalho Dantas 

 

 VICE-DIRETORA 

 Evanda Aranda Teixeira 
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 CHEFE DE SECRETARIA 

 Ivete Gomes de Souza 

 

 COORDENADORA PEDAGÓGICA 

 Ana Cristina Terra Vendramini 

 
 
2.3 PESSOAL DE APOIO 

 Agente de Gestão Educacional: 

 Auxiliar de Secretaria: Alexandra José Delfino 

 

 Agentes de Gestão Educacional: 

 Portaria: 

 Arnaldo Nonato Alves Júnior 

 Francisca Nunes do Nascimento 

    

 Conservação e Limpeza: 

Contamos com servidores terceirizados da empresa Juiz de Fora.  

Funcionários: Maria, Shaiane, Leandro e Edna 

 

 Vigilância: 

Edson Souza Santos 

Vilson Cavalcante 

Eulâmpio Carlos Gonçalves 

 

 Copa e Cozinha: 

  Contamos com servidores terceirizados da empresa G&E. 

Cozinheiras: Cleide e Socorro 

 

 Conselho Escolar  

 Presidente – Ana Cristina Terra Vendramini 

 

 APM – Associação de Pais de Mestres do Jardim de Infância 312 Norte. 

 Presidente – Aline Mendes Carvalho Dantas  

 Vice-Presidente: Evanda Aranda Teixeira 
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(conforme exige a Lei da Gestão Democrática, a Presidente é nossa 

Diretora e a Vice-Presidente a Vice-Diretora). 

 

 Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem  

 Adriana Gonçalves Vilarinho de Araújo – Pedagoga 

 Tatiane de Oliveira Machado Matos – Psicóloga  

 

 Monitor 

 Flávio Barbosa Franco 

 

 Educadores Sociais Voluntários 

 Amanda Muniz Andrade de Sousa 

 Christiany Maria Machado 

 Cristiane de Lima Herberte do Nascimento 

 Kellvn Tadeu Rocha Bessa 

 Leila Borges da Silva Vitoriano 

 Naiara Delfino da Silveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4: Seleção de fotos de atividades desenvolvidas no JI 312 Norte 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2015 
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O Jardim de Infância 312 Norte situa-se à SQN 312, Área Especial, com 

660,30m² de área construída, que foi ampliada do plano original em 1985 com a 

construção de mais uma sala de aula e um refeitório, com recursos da APM. A área 

total do terreno é de 1.237,5m². 

Em 1997 o prédio passou por uma reforma. 

Do final de 2012 até o início de 2013, aconteceu uma reforma na cozinha e 

algumas dependências da escola, como a destinada a agentes e servidores 

terceirizados, depósitos e refeitório. Esta reforma foi realizada pela Engenharia da 

SEEDF. 

Todos os anos procuramos, através de recursos como o PDAF ou ajuda dos 

pais através da APM, fazer algumas manutenções no prédio.  

Este ano conseguimos que a Engenharia fizesse uma reforma na lateral da 

escola, de forma que as águas da chuva não invadam as dependências da escola. 

Também conseguimos que mais uma reforma elétrica aconteça. 

Esta Unidade de Ensino possui 05 salas de aula, todas com banheiro. 

Também possui salas para direção, secretaria, sala de professores, laboratório de 

informática, cozinha, refeitório, depósito de alimentos, pátio interno e parquinho. 

Atualmente estão matriculadas 220 crianças divididos entre 1º e 2º Períodos 

nos turnos matutino e vespertino, entre eles algumas crianças com necessidades 

educativas especiais. 

A equipe é formada por 1 Diretora, 1 Vice-diretora, 1 Chefe de Secretaria e 1 

apoio de secretaria, 10 Professores Regentes, 1 Coordenadora Pedagógica, 1 

Professora Pedagoga e 1 Psicóloga (da Equipe de Apoio a Aprendizagem) lotadas 

na escola e em atendimento também a outras escolas, 1 Professora da sala de  

recursos, 4 Professoras readaptadas – em função apoio técnico-pedagógico, 1 

monitor, 4 auxiliares de educação/conservação e limpeza (terceirizados – Empresa 

Juiz de Fora), 2 auxiliares de educação/copa e cozinha (terceirizados – Empresa 

G&E), 6 Educadores Sociais Voluntários, 2 auxiliares de educação/portaria e 3 

auxiliares de educação/vigilância. As empresas terceirizadas que prestam serviços a 

esta IE, por contrato com a SEEDF são a Juiz de Fora e a G&E. 

A maioria de nossos professores participam de Formação Continuada através 

dos cursos oferecidos aos professores de Educação Infantil.  
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2.4 RECURSOS FÍSICOS 

Possuímos: 

 4 salas de aula (45 m²) 

 1 sala de aula (28,8 m²) 

 1 sala de direção (9,55 m²) 

 1 sala para secretaria (19,9 m²) 

 1 sala de professores (16,95 m²) 

 1 sala de laboratório de informática (12,78 m²) 

 1 depósito de merenda (3,75 m²) 

 1 cozinha (10,9 m²) 

 1 refeitório (este espaço é no pátio e é limitado por uma mesa e bancos) 

 1 banheiro para professores (5,98 m²) 

 4 banheiros para crianças, dentro das salas de aula (3,15 m²) 

 1 banheiro para crianças, dentro da sala de aula (2,80 m²) 

 1 banheiro para auxiliares (3,41 m²) 

 1 pátio interno 

 1 parquinho de areia 

 Pátio interno em 4 salas de aula 

 
2.5 RECURSOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

 São vários os recursos disponíveis em nossa escola, tais como: móveis para 

casinha de bonecas nas salas, parquinho de areia, parquinho alternativo, jogos 

matemáticos, da língua portuguesa, de alfabetização, livros de literatura infantil, 

cd´s, dvd‟s, jogos diversos, brinquedos de montar diversos, 6 televisores (um para 

cada sala de aula e um para uso no pátio), 6 aparelhos de DVD‟s (um para cada 

sala de aula e um para uso no pátio), 8 aparelhos de som (um para cada sala de 
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aula e três móveis), uma caixa de som portátil, retroprojetor, 1 Projetor multimídia 

(Datashow), cordas, bolas, mesa de totó,  entre outros e Computadores.  

  

 

Por fim a ficha de identificação do Jardim de Infância 312 Norte: 

 Nome: JARDIM DE INFÂNCIA 312 NORTE 

 Endereço: SQN 312, área especial 

 CNPJ: 00.511.295/0001-60 

 E-mail: j.i.312norte@gmail.com 

 Telefones: 3901-7527 e 3273-6992 

 Equipe Gestora:  

Diretora: ALINE MENDES CARVALHO DANTAS 

Vice-Diretora: EVANDA ARANDA TEIXEIRA 

Chefe de Secretaria: IVETE GOMES DE SOUZA 

Coordenadora: ANA CRISTINA TERRA VENDRAMINI 

 

 

 

FIGURA 5: Brinquedos e Jogos 

novos 

Fonte: Acervo do JI 312 

Norte, 2019 
 

mailto:j.i.312norte@gmail.com
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

Uma escola viva! Assim podemos definir o Jardim de Infância 312 Norte. Esta 

é uma grande característica desta escola, que com o passar do tempo vem apenas 

se afirmando. Muitas foram as conquistas até o momento, mas com alegria e 

sabedoria, temos muito ainda por fazer, por isto avaliamos o que foi feito até o 

momento e novos projetos estão sendo propostos. 

 Fazem parte também desta construção, os anseios de todos os segmentos.

 Entendemos que esta instituição tem por característica uma equipe de 

gestores, professores e auxiliares dinâmicos, que trabalham por uma educação 

transformadora e não reprodutivista. Buscamos sempre a parceria e participação de 

toda a comunidade. Para todos nós, profissionais do Jardim, a escola precisa 

aprender a conhecer a criança através dos seus familiares, pois partem deles as 

primeiras informações sobre sua realidade de vida. 

Para termos dados mais precisos sobre a realidade dos nossas crianças, 

fizemos uma pesquisa que foi encaminhada via link google, por email e/ou 

whatsapp. Muito interessante as respostas, que servem de auxilio para o trabalho 

que desenvolvemos. Vale ressaltar que houve uma participação de cerca de 80% 

das solicitações encaminhadas. 

Dos que responderam (estas foram as respostas consideradas), 71,3% são 

do sexo feminino e 28,7% são do sexo masculino. 68,5% são mães e 28,7% pais. 

Quanto ao grau de escolaridade 50% tem ensino superior, 44% Ensino Médio, 4,9% 

Ensino Fundamental completo e 0,7% Ensino Fundamental incompleto. 

Quanto ao local de nascimento (UF) 86,5% de nossas crianças nasceram no 

Distrito Federal, os demais em Goiás, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, 

Roraima, Rondônia, Rio Grande do Sul e Amazonas. Já entre os pais o percentual 

de nascidos no DF diminui para 42,6%, os demais pais nasceram em GO, MA, MG, 

MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RO, RS, SE, SP, TO, BA e CE, pessoas originárias 

de todo este nosso imenso Brasil. 

A maioria de nossas crianças moram na Asa Norte (37,8%), no Paranoá 

(16,8%) e no Itapoã (13,3%), também moram em menor número no Lago Norte, 

Varjão, Planaltina, Sobradinho, Asa Sul, Santa Maria, Guará, Santo Antônio do 

Descoberto, Noroeste, Grande Colorado, Núcleo Bandeirante, Taguatinga, São 

Sebastião, Recanto das Emas, Lago Oeste, Lago Sul e os condomínios vizinhos a 

este, Arniqueiras, Jardins Mangueiral, Águas Lindas, Jardim Botânico, Vila Planalto, 

Planaltina de Goiás, Cruzeiro Novo e Velho, entre outras localidades. Praticamente 
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metade de nossas crianças moram em casas e metade em apartamentos. 43,4% 

moram em residências próprias de suas famílias, 38,5% em residências alugadas e 

18,2% em residências cedidas. Há 28,7 das crianças que moram em lares com 5 ou 

mais pessoas, 35,7% em lares com 4 pessoas, 28% com três pessoas e apenas 

6,3% em lares com 2 pessoas. A maioria tem carro, mas há 23,8% que não tem 

carros.  A maioria dos lares tem 2 ou 3 quartos. 69,9% das crinaças moram com os 

pais e mães na mesma casa e 25,5% com um dos pais biológicos. 

E quanto a profissão de seus pais? Bom, temos mais donas de casa 16,1% e 

entre várias profissões, destacam-se pelo percentual: domésticas e diaristas, 

crianças, servidores públicos, secretárias, advogados, professores, bancários, 

vendedores, miliares, motoristas, administradores, engenheiros e serviços gerais. 

Quanto ao meio de transporte grande número vai de carro 39,9%, transporte 

escolar 34,3% ou a pé 27,3%. No trajeto, as 51% levam no máximo 30 minutos no 

percurso até a escola, mas 35,7% levam de 30 minutos a 1 hora e 13,3% mais de 

uma hora neste percurso. 

Quanto ao acesso ao lazer, a cultura e internet: 

 

 



22 

 

 
 

 

 

 

 



23 

 

 
 

 

 

 

 

Ainda é importante registrar sobre o que os pais responderam a respeito do 

trabalho pedagógico. Este foi avaliado como ótimo. Na verdade os pais sempre 

expressam sua satisfação no cotidiano escolar. E quando há alguma insatisfação, 

mesmo que seja um recadinho por email, já conversamos para verificar o que pode 

ser feito, mudado, justificado ou compreendido por parte dos pais.  

Realizamos uma pesquisa com os pais e servidores. Participaram 141 pais ou 

responsáveis e 15 professores. 
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 A seguir transferimos as respostas e a porcentagem dos que compreendem 

da forma transcrita como “sim”: 

 A gestão da escola é exercida por uma liderança claramente definida –

98,6%. 

 A opinião dos familiares é levada em conta nas decisões da direção – 

90,8%. 

 A família busca participar das atividades propostas pela escola – 

75,9%. 

 A família sente-se acolhida na escola – 93,6%. 

 A escola cuida para que todas as crianças recebam a atenção de que 

precisam – 93,6% 

 No dia-a-dia da sala de aula respeita-se o fato de que cada criança 

precisa de um tempo diferente para aprender a se desenvolver – 

92,9%. 

 A família percebe mudanças nos hábitos de vida diária de seu filho 

desde que ele passou a frequentar esta escola –  95,75. 

 A família consegue falar com o professor, com o coordenador ou com o 

diretor da escola quando tem dúvidas ou preocupações – 94,3%. 

 A criança sente-se bem nesta escola –  99%. 

 A criança sabe a quem recorrer quando tem algum problema na escola 

– 99,3%. 

 Quando há algum problema, a escola resolve com rapidez e eficiência 

e quando necessário, a família é rapidamente avisada – 94,3%. 

 Quando há algum problema na escola, a escola resolve com rapidez e 

eficiência e, quando necessário, a família é rapidamente avisada – 

97,9%. 

 A escola oferece muitas atividades, brincadeiras e jogos para estimular 

a convivência entre as crianças e os adultos – 88,7%. 

 A escola é limpa e organizada – 99,3%. 

 A criança é bem atendido pelos os auxiliares de limpeza – 97,2%. 

 A criança gosta da merenda escolar –  84.4%. 

 A criança é bem atendido pelos os merendeiros – 97,2%. 

 O serviço de portaria desta escola transmite segurança aos pais – 

85,1%. 
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 A secretaria escolar oferece bom atendimento aos pais dos alunos – 

99,3% 

 A família consegue acompanhar o desenvolvimento de seu filho a partir 

das atividades escolares desenvolvidas –91,5%. 

 

Mais detalhadamente, estas questões serão colocadas e refletidas em outros 

momentos desta PP. 

O entrosamento com as famílias e a troca de experiências com os pais tem 

facilitado muito nosso trabalho. 

Os pais se mobilizam para atender e auxiliar a escola em suas necessidades 

e, conforme suas habilidades auxiliam em diversas áreas como arrumar uma 

fechadura de porta, organizar e-mails, compilar atividades culturais para mandar aos 

demais pais, conhecimentos bancários, informática, enfim muitas contribuições. 

 Buscamos o auxílio de parceiros da escola e da comunidade escolar. 

 Já evidenciamos alguns problemas e enfrentamos algumas dificuldades e 

este instrumento propõe estratégias de forma a saná-los ou procurar minimizá-los. 

Os horários de funcionamento estão assim organizados: 

 Turno Matutino: de 7h30 às 12h30 

 Turno Vespertino: de 13h às 18h  

Como nas demais Unidades Escolares da SEEDF, foram fixados 15 min de 

tolerância para a chegada e saída, em cada turno. 

Quando não acontece nestes horários, os pais justificam em um livro de 

ocorrências suas saídas ou chegadas fora do horário preestabelecido. 

Temos quatro salas de aula que comportam o número máximo de crianças, 

conforme a estratégia de matrícula para este ano 24 crianças e uma sala de aula 

que comporta em média 18 crianças, esta última sala em geral é destinada a turma 

com crianças que fazem jus à redução de turma, para que possamos atender o 

maior número de crianças.  

 No início do ano, nossas crianças trazem materiais que viabilizam a 

realização de um melhor trabalho. Este material não é obrigatório. Sua entrega é 

realizada diretamente às professoras em atividades técnico-pedagógica e vai sendo 

utilizado no decorrer de todo trabalho letivo. 

 Já no início do ano letivo e por alguns dias durante o ano serão realizados 

Planejamentos Pedagógicos da Comunidade Escolar / Dias Letivos Temáticos, os 

dias serão: 12/3, 08/05, 29/08 e 06/11. Durante esses dias, conversaremos com a 
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comunidade escolar a respeito dos mais diversos temas. Já no dia 12 de março, o 

primeiro deles, conversamos a respeito dos mais diversos pontos de que tratamos 

nesta Proposta. Demos uma ênfase ao que se segue neste texto, os pontos que 

incluímos na agenda, podemos chamá-los de sugestões e combinados com os pais. 

Esses pontos são importantes numa melhor organização e também, para uma maior 

participação dos pais, utilizamos como meio de comunicação com os mesmos, uma 

agenda que contém o calendário anual e um “Informativo” com nossa rotina diária, 

normas, particularidades e calendário específico desta instituição para o ano letivo, 

tais como: 

 Identificação 

 Equipe de profissionais 

 Conselho Escolar e APM 

 Uniforme 

 Merenda Escolar 

 Atendimento da escola aos pais 

 Coordenação Pedagógica 

 Ensino Especial 

 Material escolar e objetos pessoais 

 Saúde 

 Frequência/Pontualidade 

 Aniversários 

 Parque 

 Projetos desenvolvidos na escola (os principais) 

 Calendário 

 Atividades cívicas e culturais, de caráter interno e externo 

 Avisos/bilhetes 

 Avaliações Pedagógicas Semestrais 

 Passeios 

 Brinquedos pessoais 

Importante! Este “Informativo da agenda” será anexado ao final deste 

documento. 

 Já avançamos muito com relação ao Conselho Escolar, sentimos uma maior 

participação de todos. Nossa APM também tem trabalhado mais próxima a todos 

nós. 
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 Entendemos que muito ainda temos a fazer, mas a cada ano articulamos 

reuniões e instrumentos onde todos, pais, professores, auxiliares e crianças tem a 

oportunidade de expressarem seus anseios. Um grande exemplo disto tem sido o 

trabalho que temos realizado com a Boa Alimentação em que instituímos o “Dia da 

Fruta”, aniversários das crianças, que são realizados na escola pelos familiares, sem 

salgadinhos fritos e/ou refrigerantes e tem apresentado muito sucesso, pois tem 

contado com a participação e o entusiasmo de todos. Também comemoramos os 

aniversários das professoras regentes em sala, as crianças amam estes momentos 

de homenagem a suas professoras e sentimos que desta forma aumentamos 

vínculos entre eles. 

 O Projeto Jardim em Movimento tem alcançado bons frutos, muitos pais 

inclusive na hora da matrícula perguntam-nos a respeito de sua continuidade, 

mostrando-se mobilizados para que o projeto permaneça. 

 Temos vivido e experenciado momentos ricos de trocas com as famílias, o 

que minimiza ou resolve vários problemas em sala de aula. Em muitos momentos os 

pais são chamados ou pedem uma reunião envolvendo direção, coordenação e 

professores e tem sido momentos ricos que proporcionam a escola um maior 

conhecimento de nossas crianças e aos pais um conhecimento do fazer pedagógico. 

 Mas ainda temos muito por fazer, a realidade que vivenciamos é de início de 

escolarização de nossos pais e crianças em geral tem um primeiro contato com a 

escola através do Jardim e precisamos trabalhar com todos, as regras e uma rotina 

específica. Muitas pessoas tem dificuldades no cumprimento de horários (entrada e 

saída), aceitação quanto aos lanches que devem ser oferecidos pela escola, 

orientações quanto aos lanches saudáveis, atividades a serem realizadas em casa, 

zelo e cuidado com os materiais, hábitos de higiene e principalmente, estipularem 

uma rotina adequada a vida de uma criança de 4 e 5 anos. 

 Contamos este ano com 6 educadores Sociais Voluntários, distribuídos entre 

o trabalho com as crianças de Ensino Especial (5 deles) e crianças indígenas (1 

deles). Solicitamos mais um ESV e estamos aguardando sua chegada, pois 

recebemos mais um aluno indígena em uma turma de 2º período. 

 Temos um corpo docente muito bom, preocupado com suas ações e 

planejamentos. Professores de longa data na SEEDF e alguns mais novos. 

Professores experientes, preocupados com sua formação, quase a totalidade possui 

cursos de especialização. A cada ano recebemos em torno de 4 ou 5 professores 

novos na escola, profissionais de contrato temporário que suprem vagas de Direção 
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e coordenação, aposentadoria, afastamento para LAC, além de possíveis vagas de 

professores em LTS ou como neste ano, chegaram a escola por meio do 

Remanejamento Interno. Vislumbramos que a partir do ano de 2020 estas mudanças 

serão um pouco menores, pois recebemos três professores efetivos com lotação 

definitiva, já este ano. 

 As relações entre os membros da equipe da escola são de profissionalismo e 

maturidade, gerando sempre diálogos bons e amizades saudáveis. 

  

 

FIGURA 6: Dia das mães - Projeto “Eu, no Jardim, Cidadão do Mundo” 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2019 
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FIGURA 7: Dia das mães - Projeto “Eu, no Jardim, Cidadão do Mundo” 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 
 

4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

Desenvolver integralmente o educando de forma harmoniosa, dentro de 

valores morais, éticos, políticos, estéticos e todas as dimensões física, social, 

emocional, cultural e cognitiva, promovendo assim um ensino aprendizagem de 

forma prazerosa e lúdica. Ao mesmo tempo, resgatar e valorizar os conhecimentos 

que as crianças trazem de casa, respeitando suas diferenças, particularidades e 

singularidades. 

 

 

FIGURA 8: Hora Cívica na Escola 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2019 

 

 

 

 

FIGURA 9: Painel de entrada do Jardim 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2019 
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5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

ADMINISTRATIVAS 

Um dos fins e princípios norteadores estabelecidos pela SEEDF, que vem 

muito ao encontro do o que fazemos na escola, tem como objetivo propiciar ao 

cidadão condições de responder positivamente às grandes necessidades 

contemporâneas de aprendizagem: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender 

a conviver, aprender a ser e a aprender a empreender. 

Conforme estabelecido pela SEEDF:  

 O desenvolvimento harmonioso do ser humano em suas 

dimensões física, social, emocional, cultural e cognitiva nas 

relações individuais, civis e sociais, acreditamos que neste 

ponto todos os nossos projetos nos auxiliarão muito. 

 A promoção do homem de forma a capacitá-lo a alcançar o 

exercício pleno da cidadania, levando sempre em consideração 

que são seres únicos, com sua identidade, pertencentes a uma 

raça, a um gênero, com cultura própria e credo. 

 Os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da 

solidariedade e do respeito ao bem comum são valorizados na 

prática pedagógica como norteadores que são da vida cidadã. 

Aqui cabe salientarmos o papel e o compromisso de todos nós, 

professores, gestores, auxiliares de educação e pais, para com 

este trabalho. A Família deve-se fazer não só presente na 

escola, como também saber também de sua função e 

importância na educação primeira de seus filhos. 

 Os valores estéticos, políticos e éticos, de acordo com os quais, 

cada um no seu papel, família e escola têm um compromisso e 

um trabalho próprios a ser desenvolvidos, com vistas a uma 

formação integral do educando. Esses valores permeiam a 

organização curricular, as relações interpessoais, o 

planejamento, o acompanhamento e a avaliação de todo o 

trabalho docente, discente e administrativo. Salientarmos a 

importância da promoção e valorização da APM e do Conselho 

Escolar. 
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 A flexibilidade teórico-metodológica, segundo a qual, em 

nossas ações pedagógicas diárias, se impõe o respeito às 

diferenças individuais. 

 A ênfase da ação pedagógica nos procedimentos capazes de 

favorecer a compreensão e o domínio dos fundamentos 

científicos e tecnológicos em que se baseiam os processos 

produtivos da sociedade atual.  

  O proporcionamento de recursos e meios, oriundo do sistema 

educacional que atendam às necessidades educacionais de 

todas as crianças, de modo a oportunizar o seu 

desenvolvimento e a sua aprendizagem, garantindo: 

educabilidade de todos os seres humanos, direito à equidade, 

igualdade de oportunidades educacionais independentemente 

dos comprometimentos que possam apresentar; respeito à 

dignidade humana; direito à liberdade de aprender e expressar-

se; e direito de ser diferente. Este trabalho será viabilizado com 

os recursos destinados à escola por intermédio do PDAF 

(Programa de Descentralização Administrativa e Financeira). 

 A partir do trabalho com o eixo de Sustentabilidade, 

implementação atividades pedagógicas, conforme o currículo 

por meio de saberes populares, científicos e de interação com 

a comunidade. Buscamos oportunizar a professores e crianças 

a construção de uma sociedade igualitária que atenda às 

necessidades do presente e conserve recursos naturais para 

as gerações futuras. Nesse sentido, são exemplos de 

subtemas da Educação para a Sustentabilidade: produção e 

consumo consciente; qualidade de vida; alimentação saudável; 

economia solidária; agroecologia; ativismo social; cidadania 

planetária; ética global; valorização da diversidade, entre 

outros. 
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FIGURA 10: Aula de Tai Chi aos Profissionais da Educação do JI 312 Norte, no Jardim 

Botânico 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11: Coletiva/ Estudo no JI 312 Norte 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2017 



34 

 

 
 

6. OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

Propiciar condições para o desenvolvimento integral da criança em seus 

aspectos psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da sociedade, cumprindo, assim, funções indispensáveis e 

indissociáveis: cuidar e educar, brincar e interagir. Pautadas nas diversas 

linguagens e campos de experiências propostos pelo Currículo em 

Movimento, contribuindo para sua formação ética e para o 

desenvolvimento de sua autonomia, a fim de que se torne um cidadão 

crítico, reflexivo e atuante no meio no qual está inserido, respeitando suas 

peculiaridades. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1) Dar continuidade ao trabalho com o Conselho Escolar e a APM, tornando-

o cada vez mais participativo e atuante. 

2) Garantir o cumprimento do Calendário Escolar da Rede Pública do DF, 

com suas especificidades no que se refere à Educação Infantil.  

3) Dar materialidade ao Currículo em Movimento da Secretaria de Educação 

do Distrito Federal por meio de atividades que proporcionam o 

desenvolvimento integral das crianças, em consonância com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e com os Referenciais Curriculares, do Ministério 

da Educação. 

4) Garantir o acesso e a permanência da criança no Jardim de Infância 312 

Norte. 

5) Garantir e efetuar a transparência na prestação de contas, relativas aos 

recursos repassados por meio do PDAF e PDDE ao Jardim de Infância 

312 Norte, bem como daqueles diretamente arrecadados pela APM. 

6) Incentivar a diminuição de gastos, promovendo e desenvolvendo 

atividades que evitem o desperdício, nas dependências do Jardim de 

Infância 312 Norte e nas residências das crianças e seus familiares e 

promovam desenvolvimento sustentável. 

7) Elaborar projetos que viabilizem o trabalho com as crianças, fazendo 

referência aos objetivos e às curiosidades e necessidades pertinentes as 

crianças. 
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8) Promover ensino mais lúdico e criativo já que brincar contribui em todo o 

processo de desenvolvimento infantil. 

9) Garantir e oportunizar a criança que o brincar e a escuta sensível de suas 

necessidades e possibilidades reais sejam pontos para construção e 

reconstrução desta Proposta Pedagógica. 

10) Despertar na criança o sentido de prosseguimento da vida, respeitando as 

gerações passadas e tudo o que originou nossa existência, bem como na 

preservação e cuidado com as gerações futuras, num sentido de ciclo, de 

permanência da existência humana. 

11) Despertar no educando a importância das questões ambientais, de sua 

participação na preservação da vida humana, de todas as demais 

espécies e dos recursos naturais. 

12) Despertar o interesse da criança no sentido do respeito para com o outro e 

o planeta em que vivemos, tomando consciência cada vez maior de que o 

mundo em que vivemos é nossa casa. 

13) Despertar e construir relações de amizade, respeito ao próximo, 

solidariedade e cooperação, por meio de projetos, como o projeto “Jardim 

em Movimento”. 

14) Vivenciar situações em que o educando possa sentir-se como cidadão 

brasileiro inserido na cultura e na sociedade, com direitos e deveres. 

15) Despertar no educando aspectos relacionados aos direitos humanos, 

sustentabilidade e diversidade, levando em consideração o que preconiza 

o Currículo e as suas vivências interpessoais no primeiro núcleo da 

sociedade do qual faz parte, que é a família. 

16) Desenvolver atividades que possibilitem um maior acompanhamento por 

parte dos pais aos seus filhos, gerando, assim, melhor e maior 

desenvolvimento do educando. 

17) Desenvolver e despertar no educando a autonomia, senso crítico, a 

formação integral, como cidadão e vivência na resolução de problemas a 

partir do “brincar”. 
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7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

Para que serve a escola? Qual sua função? Essas são as principais 

perguntas que profissionais e todos os envolvidos com a educação devem se fazer 

constantemente. Educação deve ser uma prioridade real no desenvolvimento de 

pessoas e da sociedade. 

    FIGURA 12: Festa Cultural, representação do “nado sincronizado”. 

    Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2016 
 

 

Segundo os PCN, educação escolar é concebida como uma prática que tem a 

possibilidade de criar condições para que todos desenvolvam suas capacidades e 

aprendam os conteúdos necessários para construir instrumentos de compreensão 

da realidade e de participação nas relações sociais, políticas e culturais. 

Na LDB, a Educação Infantil tem como finalidade “o desenvolvimento integral 

da criança até 5 anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

completando a ação da família e da comunidade” (artigo 29). 

A escola deve promover o desenvolvimento cognitivo, afetivo e ético das suas 

crianças. Devemos garantir-lhes, portanto, as condições necessárias para o 

exercício pleno da cidadania, propiciando a criança a construção de atitudes e 

valores que o tornem solidário, crítico, ético e participativo.  
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As DCNEI nos apresentam como objetivo da proposta pedagógica das 

Instituições de Educação Infantil “garantir a criança acesso a processos de 

apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de 

diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à 

confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com 

outras crianças”. 

O educando deve-se fazer um cidadão real, desde sempre. Ele não deve ser 

preparado simplesmente para o futuro, mas viver os aspectos de uma cidadania 

consciente em casa e na escola. Ninguém aprende a andar de bicicleta e depois a 

guarda para somente utilizá-la quando adulto. Aprende-se e já se coloca em prática, 

vive-se o aprendido. Muito mais do que formar pessoas e indivíduos para o futuro, 

queremos que todos vivam o hoje, que aprendam com o viver e com o conviver. 

Segundo o CURRÍCULO EM MOVIMENTO da SEEDF, 

 
[...] uma criança terá mais oportunidade de se desenvolver 
integralmente em instituições educacionais que assumam suas 
responsabilidades na construção de uma sociedade livre, justa, 
solidária, igualitária que preserve o meio ambiente. Uma 
sociedade que respeite a diversidade humana e que, não 
obstante, se edifique sob o signo de ideais universais: 
igualdade, cidadania, democracia, justiça, que, por sua vez, 
contemplam: I) Educação para a diversidade, II) Cidadania e 
Educação em e para os Direitos Humanos e III) Educação para 
a sustentabilidade, apresentados como eixos transversais do 
Currículo em Movimento da Educação Básica da SEEDF. 
DISTRITO FEDERAL. 

 
 

Como nos é proposto pela SEDF, o desenvolvimento de pessoas e de seus 

meios, no entanto, pressupõe, também, uma escola como referencial, que esteja 

institucionalmente articulada e que seja conduzida por profissionais comprometidos 

com o desenvolvimento humano, científico, filosófico, tecnológico e cultural. 

Envolvendo pais e todos os profissionais da escola e da SEDF, 

conseguiremos cumprir tais objetivos. Quando todos exercem suas funções e 

responsabilidades diante da educação, desde a pessoa que está na portaria, até a 

que faz o lanche diário, limpa a escola, organiza as atividades pedagógicas ou 

“simplesmente” atende a um telefonema, todos devem falar uma mesma linguagem, 

devem exercer suas funções com um mesmo objetivo, devem sentir-se participantes 

do processo. 
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Trocar experiências, auxiliar o outro de acordo com suas habilidades, todos 

nós temos dons ou talentos que podem e devem ser colocados à disposição da 

comunidade escolar. “Importa lembrar que a criança é sujeito da história e da 

cultura, que as infâncias são plurais em suas expressões éticas, estéticas e éticas”. 

(DISTRITO FEDERAL, 2014). 

                           

FIGURA 13: Atividade com o corpo  

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2019 
 

Temos procurado trabalhar, em sintonia uns com os outros, com as crianças 

em primeiro lugar, trabalhando a escuta sensível com relação ao que elas nos 

trazem, do que nos querem dizer com suas palavras e atitudes. Também buscamos 

essa sintonia com a SEDF, com os pais, demais familiares, com a comunidade 

escolar e com o que acontece no mundo. Por isto, em nosso projeto  “No Jardim, 

brincadeira é coisa séria”, a brincadeira é a atividade principal que permite e 

promove o desenvolvimento motor, cognitivo, moral e emocional da criança. Em 

outras palavras, a criança brinca sob orientação de professoras, associando as 

atividades lúdicas a uma aprendizagem prazerosa.  

Por se tratar de uma escola inclusiva, estabelecemos como objetivo também 

dar um olhar diferenciado para o ANEE para que ele esteja incluso na escola e não 
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excluso na sala. Para tanto, é necessário que, principalmente, respeitemos as suas 

diferenças e dificuldades.  

 

 

 

 

 

 

               

 

 

FIGURA 14: Passeio ao comércio – Dia 

do Trabalhador 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2019 
 

FIGURA 15: Momento de diversão no 

Parque de areia 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2019 
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Nossas crianças especiais são chamados a conviver com os demais. 

Procuramos fazer um trabalho voltado para a autoestima delas, que visa estimular o 

carinho, a aceitação, a afetividade, sem rótulos; descobrir quais as habilidades para 

as quais estão mais preparadas; descobrir caminhos. A propósito, talvez seja este 

nosso maior desafio e a chave para conseguirmos chamar nossas crianças ao 

saber, ao querer aprender. É um trabalho árduo, mas que dignifica, conduz o outro 

para a convivência e para uma melhor inserção no cotidiano escolar. Trabalho, 

enfim, com o propósito de que ninguém tenha a criança especial 

(escola/família/sociedade) como um fardo, mas como alguém que tem muito a 

contribuir, a dar a todos nós. 

 

Aprender a conviver e relacionar-se com pessoas que possuem 
habilidades e competências diferentes, que possuem 
expressões culturais e marcas sociais próprias, é condição 
necessária para o desenvolvimento de valores éticos, como a 
dignidade do ser humano, o respeito ao outro, a igualdade e a 
equidade e a solidariedade. A criança que conviver com a 
diversidade nas instituições educativas, poderá aprender muito 
com ela. Pelo lado das crianças que apresentam necessidades 
especiais, o convívio com as crianças se torna benéfico na 
medida em que representa uma inserção de fato no universo 
social e favorece o desenvolvimento e a aprendizagem, 
permitindo a formação de vínculos estimuladores, o confronto 
com a diferença e o trabalho com a própria dificuldade 
(RECNEI, 1998). 
 

 Desta forma, trabalharemos com princípios básicos para a educação infantil 

como o respeito à dignidade, aos direitos da criança, à resolução de problemas 

cotidianos e, principalmente, à uma leitura real de mundo. 

Quanto à aprendizagem, o que pretendemos é criar um ambiente onde, cada 

vez mais todos aprendam por meio das relações entre si e com o saber. Aprender 

através da construção do saber. “A instituição de Educação Infantil é um lugar 

privilegiado para que as crianças tenham acesso a oportunidades de compartilhar 

saberes, de reorganizar e recriar suas experiências, de favorecer vivências 

provocativas, inovar e criar a cultura de ter contato e incorporar os bens culturais 

produzidos pela humanidade.” (DISTRITO FEDERAL, 2014). 

Crianças, profissionais e pais crescem, quando se relacionam, e se 

comprometem com conteúdos e novas aprendizagens, de forma sistemática e 

contínua, no espaço escolar e fora dele, a partir de seus saberes, realidade e 

expectativas. Aprender é, portanto, tarefa de sujeitos instituíntes. 



41 

 

 
 

 

FIGURA 16: Painel do Projeto “Eu, no Jardim, Cidadão do Mundo” do Jardim de Infância 

312 Norte. 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2019. 
 

Como diz o texto Guia da VI Plenarinha:  

O Projeto VI Plenarinha da Educação Infantil, cujo tema é 
“Universo do brincar”, visa a oportunizar à criança, por meio da 
escuta sensível, participação ativa nas reflexões acerca do 
tema proposto. Em função disso, o planejamento é elaborado 
considerando seus direitos e necessidades, focando a 
interlocução com o currículo em suas diferentes manifestações, 
sejam orais, sejam escritas. 
 Em conformidade com Maringá: “... o planejamento, o 
acompanhamento e a avaliação do que for proposto, para e 
com a criança, devem convergir para „(...) atividades 
significativas, permitindo a cada uma criar sua esfera de 
significados, num clima de afetividade e segurança, através do 
diálogo de ideias e de informações‟.” (MARINGÁ, 2012: 84). 
 

Sentimo-nos muito contempladas quando nos informamos do tema da VI 

Plenarinha – “Universo do Brincar” – já que o nosso Projeto norteador naquele ano 

foi “No Jardim, brincadeira é coisa séria”, cujo objetivo era proporcionar a criança 

oportunidade de ampliar seus conhecimentos por meio de atividades lúdicas 

interativas e de vivência.  
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Assim aconteceram em todas as Plenarinhas, sempre adequamos nosso 

trabalho ou havia uma boa relação entre temas e propostas a serem trabalhadas. 

Em 2019, estamos trabalhando com a cidadania e como também nos 

sentimos contemplados, uma vez que como está escrito no documento da VII 

Plenarinha, “ler, contar, compartilhar e criar histórias: as possiblidades são infinitas e 

precisam ser vivenciadas de forma a colaborar para o protagonismo e o 

desenvolvimento infanto/juvenil”. Podemos destacar ainda as diversas abordagens 

citadas no documento, como a ancestralidade do ato de contação de histórias, o 

fortalecimento de vínculos com os adultos, a necessidade de se refletir sobre os 

espaços, tempos e matérias no contexto educativo, a importância de discutir a 

diversidade, representatividade e o respeito por meio das histórias, imaginar e criar 

suas próprias histórias, tudo faz parte do desenvolvimento do trabalho com a criança 

na Educação Infantil. 

Quanto aos eixos transversais e integradores, compreendemos que o nosso 

Projeto maior – “Eu, no jardim, cidadão do mundo” –, contempla toda a nossa 

realidade atual, nossas escolhas coletivas e nossas particularidades pedagógicas. 

 Sozinha ou aos pares, em espaços abertos ou fechados, a criança tem 

acesso aos múltiplos repertórios de cultura corporal – brincadeiras, jogos, danças, 

atividades esportivas e outras práticas sociais. 

Esta proposta de trabalho vem ao encontro do que nos aponta o Currículo, 

“escola é lugar de encontro de pessoas, origens, crenças, valores diferentes que 

geram conflitos e oportunidades de criação de identidades”. É a partir de toda esta 

proposta de trabalho pedagógico que os saberes são construídos e reconstruídos, e 

os conteúdos, organizados de forma interdisciplinar, integrada e contextualizada. 

A propósito do conceito de currículo: 

O Currículo é o conjunto de todas as ações desenvolvidas na e 

pela escola ou por meio dela e que formam o indivíduo, 

organizam seus conhecimentos, suas aprendizagens e 

interferem na constituição do seu ser como pessoa. É tudo o 

que se faz na escola, não apenas o que aprende, mas a forma 

como aprende, como é avaliado, como é tratado. Assim, todos 

os temas tradicionalmente escolares e os temas da vida atual 

são importantes e compõem o currículo escolar, sem hierarquia 

entre eles (DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 36). 
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 Quanto aos eixos transversais: 

1. A Diversidade: “pode ser entendida como a percepção evidente da 

variedade humana, social, física e ambiental presente na sociedade”, 

como define o Currículo. E é a partir da compreensão da diversidade que 

melhor poderemos entender o mundo e as pessoas. Estas são diferentes, 

se mostram diferentes e devem ser respeitadas. Mas, muito mais que 

compreendermos os fenômenos sociais, precisamos trabalhar com a 

dignidade do ser humano, com valores, com a historicidade e história de 

vida de cada indivíduo, ou seja, precisamos aprender a respeitar o outro. 

2. Direitos Humanos: orienta aqui o “exercício cotidiano dos direitos 

humanos no ambiente escolar – espaço de vida e de organização social, 

política, econômica e cultural” DISTRITO FEDERAL, 2014, p.56. Trata-se 

da necessidade do reconhecimento de toda pessoa humana como sujeito 

social e a efetivação dos direitos humanos fundamentais, respaldados pela 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). Desdobra-se a 

cidadania em três tipos de direito: civis, políticos e sociais, como alude o 

Currículo, DISTRITO FEDERAL, p.51. 

3. Sustentabilidade: “marcada pela relação entre os seres humanos e o 

meio ambiente, como o domínio do fogo e o desenvolvimento da 

agricultura”. O Currículo ainda comenta a respeito da Sustentabilidade: 

Implementa atividades pedagógicas por meio de saberes 

populares, científicos e de interação com a comunidade (...) 

Busca-se oportunizar a professores e crianças a construção de 

uma sociedade igualitária que atenda as necessidades do 

presente e conserve recursos naturais para as gerações 

futuras. Nesse sentido, são exemplos de subtemas da 

Educação para a Sustentabilidade: produção e consumo 

consciente; qualidade de vida; alimentação saudável; economia 

solidária; agroecologia; ativismo social; cidadania planetária; 

ética global; valorização da diversidade, entre outros 

(DISTRITO FEDERAL, 2017, p. 58). 

 Esses pontos permeiam as atividades desenvolvidas no Jardim. 

 Procuramos promover, nesta UE, espaços de participação de todos. 

Compreendemos que todos devem se sentir inseridos no processo de 

aprendizagem.  Proporcionar tais espaços é tarefa árdua, mas é o que garante real 
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sucesso de aprendizagem. “As aprendizagens que promovem o desenvolvimento da 

criança são a grande referência na organização do tempo e do espaço da instituição 

e, por consequência, de sua gestão”. 

 Para Hadji, “o que demarca uma avaliação formativa é a intenção de avaliar a 

fim de garantir que a criança continue no processo, aprendendo” CM, 2017. Desta 

forma, procuramos lançar mão de vários mecanismos de avaliação, como evolução 

do grafismo e testes da psicogênese e outras formas que garantam 

processualmente melhor auxílio na compreensão do processo de aprendizagem dos 

educandos.  

Procuramos observá-los continuamente, nas atividades de entrada e saída, 

nas brincadeiras em sala, nos desafios propostos, parque, aikido, ballet, atividades 

externas, atividades com os pais, enfim, na medida do possível a um educador, tudo 

é observado e avaliado. 

Dessa forma, almejamos o desenvolvimento global e integral de nosso 

educando. Queremos indivíduos preparados e deles necessitamos para viver na 

sociedade hoje e mais tarde. Queremos prepará-los por meio da vivência e 

convivência hoje. 

 

 

 

 

FIGURA 17: Passeio ao Planetário. 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2019. 
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8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

É importante, também, observarmos a atenção especial que queremos dar 

aos nossos registros, momentos de coordenação pedagógica, planejamentos e a 

comunicação pais/escola.  

Registrar planejamentos e a própria prática nos ajuda a pensar e repensar, 

refletir a respeito de quais decisões tomar, caminhos a seguir com cada criança e 

com a turma como um todo. É aprimorar o trabalho! 

As coordenações coletivas semanais contam com a presença de todos os 

professores por período. Isso é viabilizado pela direção e demais professores, de 

forma que todos possam se reunir sem prejuízo das atividades normais das 

crianças. A coordenação acontece de forma individual e há um momento próprio 

para a formação continuada, pois o estudo é imprescindível para a qualificação do 

professor. 

As atividades realizadas na escola têm sido acompanhadas pelos pais, que 

recebem comunicados de nossas atividades por meio de um informativo que 

compõe a agenda escolar da criança, via e-mail, a partir deste ano estamos 

utilizando o Whatsapp e nos murais da escola, ou encaminhados diretamente pela 

criança, sempre que possível, na agenda, ou no braço, se ela não tiver trazido a 

agenda, por telefonemas, se for algum assunto urgente. Esta nova forma, via 

Whatsapp tem sido muito frutuosa. 

Acreditamos em como a presença das famílias é importante para 

conhecermos nossas crianças e bem melhor trabalharmos com eles, mas temos 

tempos e espaços para as conversas a respeito de seus filhos. Todas as terças e 

quintas as professoras podem agendar estes momentos com as famílias. Esses 

momentos são riquíssimos e nos permitem conhecer as famílias e a partir delas seus 

filhos. Procuramos sensibilizar aos pais ao fato de que as conversas de entrada e 

saída nas portas de sala de aula não devem acontecer, pois as professoras estão 

dando assistência as crianças e ao mesmo tempo podem ser assuntos que 

coloquem as crianças e as próprias famílias em situações de constrangimento. 

Nosso projeto principal este ano é “Eu, no Jardim, Cidadão do Mundo”. Com o 

olhar direcionado para as relações interpessoais, viu-se a urgente necessidade de 

um trabalho que se pautasse pelos valores humanos uma vez que uma parcela 

significativa da humanidade está em franco processo de abandono ou desprezo 

pelos valores fundamentais e imprescindíveis à existência saudável e sustentável do 

ser humano. Dessa forma, impõe-se não apenas um olhar crítico sobre esse quadro 
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que está a exigir mudanças, mas, sobretudo, adoção de novas posturas, visando à 

relação da criança com o outro, com a escola, com a família e o mundo. 

Em nosso Projeto – “No Jardim, brincadeira é coisa séria” –, trabalharemos 

com brinquedos e brincadeiras já que entendemos que esses são recursos que 

ensinam as crianças, canalizando para o seu desenvolvimento e educando-as de 

forma equilibrada e prazerosa.  Em especial, na concretização deste trabalho, temos 

contado com a parceria da Professora Silvana. 

 Esse projeto é fundamentado no “Currículo em Movimento da Educação 

Infantil da Secretaria de Educação do Distrito Federal”. Por isso, o concebemos 

como expediente necessário não só para “integrar a educação ao cuidado, mas 

também a educação, o cuidado e a brincadeira.” (KISHIMOTO, 2010)  

Em outras palavras, na nossa concepção, a educação é um todo cujas partes 

que a compõem objetivam o desenvolvimento integral da criança, respeitando seu 

universo, faixa etária e suas características intrínsecas. 

O brincar envolve interações com o docente, com os pares, com os 

brinquedos e materiais, além de conduzir a criança a interagir com o ambiente, com 

a escola, com a família. 

Pela sua própria natureza, a criança tem pertencimento ao mundo da 

brincadeira, do faz-de-conta, da fantasia, situações que, se bem aproveitadas e 

supervisionadas, impelem à aprendizagem espontânea e muito mais eficaz. 

Pensamos também em como incluir os demais projetos da escola. 

Desenvolvemos os Projetos “Jardim em Movimento”, “Muito Além do Jardim”,  

“Canta Jardim” e “Boa Alimentação” Esta inclusão importante para que possamos 

efetivamente garantir o trabalho proposto pelo Currículo em Movimento da Educação 

Básica do Distrito Federal. 

 Todos os profissionais da escola e pais são envolvidos, pois, desta forma 

construímos o saber por meio das relações. Exemplos disso, já temos vários, como 

o da “Boa Alimentação”, em que os pais enviam semanalmente frutas para 

complementar o dia da fruta; merendeiras que se disponibilizam a participar, 

preparando da melhor forma as frutas; professores trabalhando sua importância em 

sala. E já temos resultados disso, pois os familiares dão depoimentos a respeito da 

mudança alimentar em suas casas. Na realização dos projetos, temos também o 

apoio da APM, que mobiliza os pais na captação de recursos, além de ser ela a 

Unidade Executora de nossa IE, de acordo com consultas e aprovações do 

Conselho Escolar. 
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É bom deixar claro que tudo o que acontece na escola diz respeito a todos. 

Dessa forma inclui-se o PDAF (Programa de Descentralização Administrativa e 

Financeira), oferecendo-nos oportunidade de trabalhar com a diminuição de gastos. 

A grande relevância disto reside na preservação do meio ambiente, com enfoque na 

conscientização e a valorização de certas atitudes que todos nós devemos ter. 

Por falar em PDAF, as contas têm sido prestadas sempre, conforme 

legislação vigente. 

 A escola possui laboratório de informática, sala de recursos, parque de areia, 

parque alternativo, placas de tatame para a prática de aikidô e barras de ferro para a 

prática de ballet, além de um pátio coberto. 

  

 

 

 

 

FIGURA 18: Brincadeiras no parquinho de areia. 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2019 
 



48 

 

 
 

Há um quadro de organização com horários de parque de areia, atividades do 

Jardim em Movimento (Aikidô e Ballet), lanche e demais atividades. Este quadro é 

apenas um organizador de atividades e sempre que necessário estas atividades 

podem ser repensadas ou alteradas, conforme necessidade da escola. 

Sempre que houver a falta de um professor agiremos conforme a portaria nº 

395/2018, art. 46, §2º, que indica que a direção e coordenação devem entrar na 

organização para sua substituição, em sala de aula. 

Outro ponto observado refere-se ao uso do celular. O celular hoje é um 

importante meio de comunicação, é uma forma de utilização rápida e dinâmica das 

tecnologias, mas precisa ser reservado apenas a momentos próprios e necessários. 

Para tanto contamos com a utilização consciente por parte de todos os envolvidos 

com o trabalho pedagógico e administrativo. 

 O parque alternativo é utilizado em momentos em que não se faz possível a 

utilização do parque de areia ou em atividades de acordo com a necessidade do 

planejamento da professora. As atividades no parque encantam as crianças, pois lá 

a criatividade corre solta, os movimentos são mais livres, o faz de conta, as relações 

se estreitam nas brincadeiras, é mais evidente a resolução de conflitos entre elas e a 

relação com crianças de outras turmas, pois a maioria dos horários permite que 

turmas se encontrem no parque de areia, que tem um tamanho privilegiado. 

 Temos uma equipe de EEAA que desenvolve seu trabalho nesta UE, com um 

espaço próprio de trabalho, atende a pais, alunos e professores. Não é um espaço 

ideal, mas nos auxilia muito. 

 Temos também uma professora de sala de recursos generalista. Com 

dificuldades por trabalhar em um espaço pequeno, que foi transformado, com 

divisórias feitas com armários, local este, que possui muito barulho e pouca 

ventilação. Apesar das dificuldades, procuramos desenvolver um trabalho da melhor 

maneira possível com nossas crianças. A partir deste ano, começamos a atender às 

crianças de outras UE‟s, e temos tido uma dificuldade maior ainda. Como possuímos 

uma sala de laboratório de informática que não é utilizada, por falta de profissionais 

que nos auxiliem neste sentido e as máquinas não terem softers adequados a 

trabalhos com Educação Infantil, solicitamos a CRE/PP que destine este laboratório 

a outra escola, desta forma poderíamos transformar este espaço em uma verdadeira 

sala de recursos que melhor acolhesse e pudéssemos realizar um melhor trabalho 

com nossas crianças especiais. 

 



49 

 

 
 

 De acordo com as atividades planejadas, realizamos atividades na quadra ou 

na área verde perto da escola. O projeto “No Jardim brincadeira é coisa séria”, 

intensificou esses passeios, pois semanalmente nossas crianças vão à quadra de 

esportes ou a um gramado para a realização das atividades planejadas pelas 

Professoras regentes e pela Professora Silvana, nossa parceira para esse projeto, 

que vem nos ajudando no processo de construção do lúdico, da motricidade e da 

coordenação motora. 

Realizamos também homenagens de envolvimento com as famílias, 

valorizando os papéis de pais, mães e da família como instituição primeira. Esses 

três momentos são muito valorizados e aceitos pela nossa comunidade escolar. 

Vários passeios são feitos durante o ano, já previstos no calendário de 

atividades da escola, como visitas ao zoológico e/outros parques com as famílias, 

passeios ao circo, teatro, cinema, conforme oferta no calendário cultural da cidade 

durante o ano. 

Recursos financeiros não devem atrapalhar o andamento das atividades, para 

isso, contamos com a rifa de cestas, bazar do desapego, almoços em família e 

outras atividades que viremos a planejar. 

Quanto a Plenarinha, no ano de 2016 participamos ativamente com o tema 

proposto “A cidade que queremos”, fomos super bem reconhecidos e nosso trabalho 

também foi exposto no Circuito de Ciências, quando tratamos da importância do 

cuidado com nossa casa para eliminarmos o mosquito Aedes Aegypty, causador de 

muitas doenças. Em 2017 trabalhamos com o tema sugerido pela Secretaria de 

Educação – “A criança na natureza: por um crescimento sustentável”. Esse tema 

esteve em consonância com o que temos vivenciado e o que é proposto por nossa 

escola, realizamos um grande trabalho com o tema proposto. Participamos da 

mesma forma do Circuito de Ciências! Em 2018, participamos com um labirinto em 

que a brincadeira rolou solta. 

Tudo isso é um pouquinho do nosso Jardim. 
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FIGURA 19: Projeto Jardim em 

Movimento – Aikidô 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 

2019 
 

FIGURA 20: Projeto Jardim em 

Movimento – Ballet 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2019 
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FIGURA 21: Passeio ao Parque Olhos D’água – A Criança e a Natureza. 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2017 
 

 

FIGURA 22: Brincadeiras no parquinho de areia – Banho de Mangueira. 

           Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2016 
 



52 

 

 
 

9. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

Acreditamos ser a avaliação uma das formas de garantirmos melhor 

aprendizagem. Assim constituem instrumentos de avaliação: 

1. O relatório semestral das crianças; 

2. A evolução do grafismo, em que acompanhamos o desenvolvimento do 

desenho da criança, em que fase ele se encontra, que é definida pela 

rabiscação, células, garatujas, figuras isoladas e cenas simples, cenas 

completas. Cada desenho feito no último dia de cada mês pela criança, na 

sanfona do grafismo, é controlado pelo professor que acompanhará a 

evolução da criança e poderá ajudá-lo em suas atividades e em seu 

crescimento.  

3. O contato com as famílias, como forma de estabelecer compromisso de 

todos com a avaliação formativa também se faz presente. Aproveitamos 

também as reuniões gerais, os deveres de casa, as visitas das famílias a 

escola, muitas vezes em reuniões nas terças e quintas; entre os 

participantes, as professoras, a equipe EEAA e a direção, de acordo com 

a necessidade. As famílias são aliadas no conhecimento de quem são 

nossas crianças. Elas são sempre informadas e esclarecidas acerca da 

organização do trabalho pedagógico e respondem, na maioria das vezes, 

contribuindo de forma efetiva na educação de seus filhos. Tudo realizado 

na escola como preconizam as Diretrizes de Avaliação da SEDF, mas que 

já há um tempo praticamos. 

4. O Conselho de Classe – Realizado ao final de cada semestre, é registrado 

em ata e com grandes expectativas para que essa instância cumpra papel 

relevante, é um dos instrumentos de avaliação para compreender, validar 

ou redimensionar o trabalho pedagógico, como exposto no Currículo em 

Movimento. Sempre que possível devem participar professores, equipe 

gestora como membro nato e representantes de pais, auxiliares, 

especialistas e professor da sala de recursos, no caso do Jardim não há a 

participação de crianças, por serem menores de 16 anos, neste caso são 

representados por seus pais. 

Atualmente a forma de avaliação sugerida pela SEEDF e que vem sendo 

realizada nesta Instituição Educacional, é a Avaliação Pedagógica/Reunião com a 

comunidade escolar. Temos realizado todas e com êxito. Há um bom 

aproveitamento por parte de todos nós, gerando momentos de avaliação do trabalho 
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que vem acontecendo, quando acontece também o levantamento de propostas para 

o nosso aperfeiçoamento. Para este ano, foram previstas no Calendário Oficial 

quatro Avaliações Pedagógicas do Semestre com Reunião de toda a comunidade 

escolar (Dia Letivo Temático). 

Um dos documentos que temos como norte, são as DIRETRIZES DE 

AVALIAÇÃO EDUCACIONAL da SEEDF. 

Os registros das atividades anuais tem sido realizado através do Diário Web, 

diariamente as professoras fazem seus registros de frequência e dos objetivos de 

aprendizagem do planejamento pedagógico diário, de forma clara e objetiva. Apenas 

o diário da Sala de Recursos permanece em diário impresso. As orientações de 

2019, dadas pela SEEDF, estão registradas no documento SEI de nº 00080-

00097728/2019-76. 

 

FIGURA 23: Atividades em sala. 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2019 
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10. ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA 

ESCOLA 

 

A Educação Infantil constitui a primeira etapa da Educação Básica e tem por 

finalidade “o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, contemplando a ação da família e da comunidade. E 

deve cumprir duas funções indispensáveis indissociáveis: educar e cuidar”(LDB). 

Educar, conforme preconizado no RECNEI, consiste em proporcionar 

momentos de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas, de modo a 

contribuir no desenvolvimento das capacidades infantis e aquisição das 

potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas. Já cuidar significa 

valorizar e ajudar a criança no desenvolvimento de suas capacidades.  

O Currículo da Educação Infantil deve possibilitar o alcance de três princípios 

que orientam o trabalho na Educação Infantil: os princípios ÉTICOS, POLÍTICOS E 

ESTÉTICOS. 

Ressaltamos, então, dois trechos importantes. Este primeiro, retirado do 

CURRÍCULO EM MOVIMENTO: 

É importante deixar claro que na organização curricular são 
formulados, transmitidos e processados saberes explícitos, ainda que 
se saiba que o currículo comporta também os saberes que não estão 
evidenciados. Enfatize-se que a organização curricular apresentada 
tem caráter didático porque a integração das linguagens é uma 
necessidade e uma imposição de um planejamento bem elaborado. 
Tal organização sistematiza as intenções educacionais e ações 
pedagógicas por meio das Linguagens em um sentido mais 
ampliado, que inclui o Cuidado Consigo e com o Outro, as Interações 
com a Natureza e a Sociedade e as Práticas Sociais. Organização 
essa que implica escolhas, decisões e planejamento para 
materializar-se no cotidiano da instituição e na vida das crianças 
(DISTRITO FEDERAL, 2013, p.91). 
 

 

O outro, retirado dos RCNEIs: 

As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da 
Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e 
a brincadeira e garantir experiências que: 
 Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da 
ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que 
possibilitem movimentação ampla, expressão de individualidade e 
respeito pelos ritmos e desejos da criança; 
 Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e 
o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de 
expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical; 
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 Possibilitem às crianças experiências de narrativas, de 
apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio 
com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos; 
 Recriem, em contextos significativos para as crianças, relações 
quantitativas, medidas, formas e orientações espaço-temporais; 
 Ampliem a confiança e a participação das crianças nas 
atividades individuais e coletivas; 
 Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a 
elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado 
pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar; 
 Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e 
grupos culturais, que alarguem seus padrões de referência e de 
identidades no diálogo e conhecimento da diversidade; 
 Incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o 
questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças com 
relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza. 
 Promovam o relacionamento e a interação das crianças com 
diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, 
cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura; 
 Promovam a interação, o cuidado, a preservação e o 
conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na 
Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais; 
 Propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das 
manifestações e tradições culturais brasileiras;Possibilitem a 
utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas 
fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos (BRASIL, 
ano, p.25). 
 

Seguindo tais propostas do Currículo em Movimento da SEEDF e práticas 

pedagógicas das DCNEI, desenvolveremos nossos projetos, que terão por base um 

outro que amarra todas as demais atividades pedagógicas.  

Muito nos preocupa as questões e problemas ambientais que vivemos 

mundialmente nos dias de hoje. A água, que hoje nos faz passar por sérios 

problemas quanto a sua falta, como é o caso do racionamento que temos 

vivenciado, é o recurso mais abundante do planeta. A Campanha da Fraternidade 

Ecumênica/2016, p. 32, afirma que apesar de ser abundante, “apenas 0,007% está 

disponível para o consumo humano. O restante é constituído por águas salgadas, 

geleiras e águas subterrâneas de difícil captação”. Prosseguindo, apresenta-nos o 

quadro brasileiro, apontando o Brasil como “privilegiado em recursos hídricos, com 

cerca de 12% da água doce do mundo”. Lembra-nos que “a escassez de água 

potável que é hoje um problema crônico em diversas regiões do mundo está 

gerando alertas também em nosso país”. 

Temos passado por este problema vivencialmente pelas crianças, que devido 

ao racionamento e ficarmos por um dia sem água em nossa escola, quando veem 

uma torneira aberta desnecessariamente, logo falam “fechem, fechem a torneira, vai 
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acabar a água do planeta!” Crianças de 4, 5 e 6 anos que já sentem na pele a falta 

de um recurso tão importante e vital. 

O documento da Campanha da Fraternidade Ecumênica/2016 menciona 

ainda que “a água sofre naturalmente alterações de qualidade”, mas lembra que “os 

prejuízos mais importantes decorrem de ações humanas”. E ainda afirma: 

[...] forte aliada para a solução do problema da escassez da água 

potável e sua conservação é a educação ambiental. A formação de 

uma nova consciência social, política e ecológica comprometida com 

a preservação das gerações futuras é uma urgência da nossa 

geração. Ela passa pelo reconhecimento da fragilidade da Terra, dos 

limites finitos dos recursos naturais, da nossa dependência do ar, da 

água, da luz, do calor e da afinidade com as formas de vida do 

planeta. A espécie humana deriva da terra e a ela está ligado o seu 

destino de sobrevivência (CNBB, 2017, p. 34). 

 

Elaboramos o Projeto com o intuito de implementar uma educação que se 

baseasse na diversidade de atividades e ações pedagógicas para alcançarmos a 

otimização dos resultados, isto é, por meio de brincadeiras várias, culminaríamos 

numa aprendizagem mais palpável e adequada ao nível da criança. 

 Nesse sentido, parafraseando Kishimoto, a brincadeira é capaz de garantir 

não apenas cidadania da criança, como também ações pedagógicas de mais 

qualidade. Ao brincar, a criança amplia suas formas de expressão e lhe permite 

desenvolver habilidades e a despertar outras, decorrentes da interação que é uma 

das principais metas do Projeto. 

Queremos continuar realizando vínculos com os demais projetos como por 

exemplo o da “Boa Alimentação”, reciclagem do lixo (coleta seletiva), desperdício, 

jogar comida fora, cuidado com o uso da água. 

E através das histórias e de leituras que buscaremos de uma forma prazerosa 

a literatura infantil, dando continuidade ao nosso projeto Muito Além do Jardim. Este 

projeto é uma forma de realizarmos uma reflexão com as crianças de Educação 

Infantil, a respeito de um assunto muito discutido em nossos dias, os valores, os 

princípios de uma sociedade justa, pacífica, fraterna e solidária, tão necessários 

para uma melhor qualidade de vida. 

Segundo Garcez,  

[...] é indispensável reafirmar que a literatura infantil é um dos 
recursos mais encantadores no processo educacional. Todos nós 
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amamos ouvir histórias e muitos de nós prolongamos esse prazer 
pela vida afora nos transformando em leitores vorazes. Para que o 
processo de alfabetização seja também um processo efetivo de 
formação de leitores, o convívio com os livros deve começar cedo. 
Os textos lúdicos e literários podem ser o eixo central do trabalho. 
Muitos procedimentos colaboram para as atividades com livros, 
principalmente uma profunda discussão do projeto pedagógico da 
escola para que o espaço da leitura seja privilegiado (GARCEZ, 
2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A criatividade deve correr solta! 

Queremos principalmente incentivar a leitura, sensibilizando professores, 

crianças, pais e auxiliares. Mas queremos também aproveitar para trazer à tona 

discussões sobre amor, companheirismo, respeito às diferenças, amizade, paz e 

solidariedade. Utilizamo-nos dos mais diversos recursos como dramatizações, 

fantoches, confecção de livros, slides, poemas, filmes, contação de histórias 

espontâneas e memorizadas. 

 

FIGURA 24: III Bienalzinha do JI 312Norte 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2016 
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FIGURA 25: Crianças mais que especiais. 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2018/19 
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Estão em nosso projeto, também, as visitas às bienais e/ou feiras do livro (de 

acordo com as políticas públicas), bem como a realização entre outros trabalhos, 

dos intitulados por nós como “Jardins Literários”, nos quais as crianças podem ter 

também contato com as obras adquiridas na Bienal, o que está inserido nas Práticas 

Pedagógicas sugeridas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, possibilitando a 

criança experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral 

e escrita e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos. 

Citado pelo CURRÍCULO EM MOVIMENTO, p. 13: 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva foi configurada como uma série histórica de 
intenções, ações e concepções que redefiniu a Educação Especial, 
ampliando seus objetivos e orientando os sistemas de ensino a 
garantirem acesso ao ensino regular, com participação, 
aprendizagem e continuidade em níveis mais elevados de ensino, 
transversalidade da modalidade Educação Especial, desde a 
educação infantil até a educação superior e oferta de Atendimento 
Educacional Especializado (AEE). A política define também ações de 
formação de professores para o AEE e demais profissionais da 
educação para efetivar a inclusão. Esse documento reafirma o 
conceito de atendimento educacional especializado complementar e 
suplementar e define o público-alvo da educação especial, composto 
por crianças com deficiência, transtorno global de desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação (BRASIL< 2008). 

 

Somos uma escola de Educação Inclusiva, nossos alunos com necessidades 

educacionais especiais - ANEE são atendidos em salas regulares seguindo a 

estratégia de matrícula, recebem atendimento da EEAA e da professora da sala de 

recursos. 

A educação na perspectiva escolar é uma questão de direitos humanos, e os 

indivíduos com deficiências devem fazer parte das escolas, as quais devem 

modificar seu funcionamento para incluir todos as crianças. É o que propõe A 

Declaração de Salamanca/Espanha (1994, Conferência Mundial Sobre Educação 

Especial, UNESCO).   

       A política de inclusão das crianças na rede regular de ensino que apresentam 

necessidades educacionais especiais, não incide somente na permanência física 

dessas crianças, mas o propósito de rever concepções e paradigmas, respeitando e 

valorizando a diversidade dessas crianças, exigindo, assim, que a escola defina a 

responsabilidade criando espaços inclusivos. Dessa forma, a inclusão significa que 

não é a criança que se molda ou se adapta à escola, mas é a escola consciente de 

sua função que se coloca a disposição da criança. 
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Foi escolhido e instituído o dia 21 de setembro como o dia nacional de luta da 

pessoa com deficiência, pela proximidade com a primavera e o dia da árvore, numa 

representação do nascimento das reivindicações de cidadania e participação plena 

em igualdade de condições.  Essa data é comemorada e lembrada todos os anos, 

desde então em todos os estados; serve de oportunidade para refletir e buscar 

novos caminhos nas lutas e também como forma de divulgar as lutas por inclusão 

social. Para consolidar essa luta, foi sancionada a Lei Nº 11.133, DE 14 DE JULHO 

DE 2005. 

 Procuramos reconhecer e responder às diversas dificuldades de nossos 

educandos, acomodando os diferentes estilos e ritmos de aprendizagem e 

assegurando uma educação de qualidade para todos mediante adequação 

curricular, modificações organizacionais, estratégias de ensino, recursos e parcerias 

com sua comunidade, uma diversificação e flexibilização do processo de 

aprendizagem. 

Desenvolvemos um trabalho de assistência e inclusão comprometido com a 

cidadania, promovendo uma aprendizagem com um olhar além das diferenças. Toda 

a comunidade escolar pais, crianças, professores e auxiliares envolve-se nessas 

relações que trazem à tona valores de respeito, de ética, de solidariedade e 

igualdade. 

E esse trabalho reflete-se não apenas no trabalho com os ANEEs, mas com 

todos as crianças, os que vêm das regiões norte e sul, de etnias indígenas, de zonas 

rurais, de outras cidades distantes, do entorno do Distrito Federal, de outros 

estados, crianças dos mais diversos credos, raças, costumes e hábitos. 

 Possibilitar as crianças oportunidades que propiciem o acesso e 

conhecimento sobre os diversos alimentos, o desenvolvimento de habilidades para 

escolher sua alimentação, servir-se e alimentar-se com segurança, prazer e 

independência RECNEI, 2002, eis alguns dos objetivos dos Referenciais e, por 

consequência, também nosso. Em parceria com os pais, estamos desenvolvendo o 

Projeto “Boa Alimentação”. Todas as quintas-feiras, os pais enviam frutas para a 

escola. Nossas crianças vêm conhecendo novas frutas. Algumas crianças não 

sabiam como chupar uma laranja, e hoje conhecem as mais diversas frutas. 

Contentes, vários pais têm relatado na escola que seus hábitos alimentares têm sido 

modificados até mesmo em casa. Para ampliarmos nosso projeto, temos recebido 

doações de frutas de parceiros no CEASA, o que tem nos possibilitado colocar 
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nossas crianças em contato diário com frutas, saboreá-las e criar o hábito de sua 

degustação – FRUTA BOA É TODA HORA! 

Temos colocado em prática com sucesso nosso projeto da boa alimentação 

 

  

FIGURA 26: Projeto Boa Alimentação -Autoservimento 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2016 
 

Outro projeto que foi muitíssimo aprovado pelos pais, crianças e 

professoras, foi o “Projeto Jardim em Movimento”. Em algumas reuniões, discutimos 
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um pouco a respeito de como trabalharmos a não violência, como evitar situações 

de conflito que estão acontecendo com nossas crianças em sala de aula, que se 

manifestam com brigas, mordidas, e xingamentos depreciativos entre os colegas. 

Também refletimos a respeito da agressividade nas demais escolas e sua 

propagação por meio da mídia e Internet. Ressaltamos, aqui, que tais 

comportamentos aparecem de forma impulsiva, pelo motivo de as crianças não 

conhecerem os níveis normais de agressividade. Dessa forma, a violência tem sido 

o recurso para vencer qualquer contrariedade. Seu corpo reage automaticamente. 

Nesse sentido, a escola e os pais devem trabalhar harmoniosamente com 

crianças/filhos as questões de limites, permissividade, agressividade, resolução de 

conflitos e autonomia. 

Além de tudo isso,  

[...] trabalhar com o movimento exige ultrapassar o simples 
deslocamento do corpo no espaço, pois a linguagem corporal permite 
a exploração e a descoberta dos espaços e ambientes, a 
expressividade e a interação com práticas histórico-culturais. Deixa 
de ser individual e passa a ser um campo coletivo. Conjugam-se aí o 
individual e o social, seja pela aquisição do autocontrole do corpo, 
seja pela percepção do corpo do outro nas relações 
estabelecidas.(DISTRITO FEDERAL, 2014, p.109). 

 
 

 Pensando em tudo isso, desenvolvemos o projeto “Jardim em Movimento”. 

 Conselho Escolar e APM decidiram dar continuidade a esse Projeto, no que 

se refere às aulas de Ballet e Aikidô. Professores regentes e professores parceiros 

especializados trabalham juntos em sala de aula, visando, além do desenvolvimento 

motor, às atividades recreativas, à melhoria da autoestima e da autoconfiança, 

estabelecendo o companheirismo e a fraternidade; promovendo o equilíbrio no 

convívio escolar, familiar e, consequentemente, na sociedade. Além de tudo, as 

atividades proporcionarão possibilidades para o desenvolvimento físico e mental dos 

praticantes, induzindo-os ao caminho que os leve a uma vida equilibrada e saudável, 

transformando-os não em grandes campeões, e, sim, em verdadeiros cidadãos. As 

atividades são desenvolvidas em sala de aula e no pátio da escola. Outro objetivo a 

ser alcançado com esse projeto é a melhoria na qualidade das cinco horas diárias 

de aula. 
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O projeto “No Jardim, Brincadeira é Coisa Séria”, tem também por objetivo 

subsidiar e enriquecer as professoras regentes, dando-lhes suporte e incentivando-

as no desenvolvimento dos seus trabalhos no que diz respeito a condução dos 

jogos, das brincadeiras e da ludicidade.  Este trabalho é desenvolvido por uma 

professora parceira, que muito tem nos auxiliado nesta área. Para uma melhor 

organização do trabalho pedagógico, estipulamos que as segundas-feiras, as 

crianças seguem para a área de esportes da quadra ou área verde em que se 

localiza a escola, são acompanhados pela professora parceira a tia Silvana, pela 

professora regente, a coordenadora e mais alguns profissionais que auxiliam no 

trânsito da escola até o local e no retorno. 

 

FIGURA 27: Passeio ao Parque Olhos D’água – A 

Criança e a Natureza. 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2017 
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Temos organizado e realizado passeios e atividades extraclasse, levando 

nossas crianças a locais dos mais diversos, como Circo, Cinema, Teatro, Jardim 

Zoológico e outros parques. Esses passeios têm sido sempre relacionados aos 

projetos desenvolvidos pelos professores. Têm grande aceitação por parte de toda a 

comunidade escolar. A criança que, por motivo financeiro, não puder participar do 

passeio ou atividade proposta, a APM tem arcado com o pagamento. 

 

 

FIGURA 28: Passeio a FUNARTE – Teatro Circense: Tchibum, diversão embaixo d’água 
Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2019 
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                      FIGURA 29: Festa de Carnaval – Bailinho a fantasia 
                      Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2019 

 

 

Desde 2012, comemoramos o Dia e a Semana Nacional da Educação Infantil, 

segundo Lei 12.602/12, que os instituiu. Pela proposta, a data será comemorada no 

dia 25 de agosto, Dia Nacional da Educação Infantil. A data é uma homenagem ao 

nascimento da fundadora da Pastoral da criança, a médica Zilda Arns, falecida em 

2010, em um terremoto, no Haiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 30: Zilda Arns 

Fonte: site 

http://cleofas.com.br 
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A propósito, um pouco a respeito de Zilda Arns: 

Uma mulher de coragem! Dra. Zilda viveu para defender e promover 
as crianças, gestantes e idosos, construir uma sociedade mais justa, 
fraterna, com menos doenças e sofrimento humano. 
Em seu trabalho, sempre aliou o conhecimento científico ao 
conhecimento e à cultura popular; valorizou o papel da mulher pobre 
na transformação social; mobilizou a todos, pobres e ricos, 
analfabetos e doutores, na busca da Vida Plena para todos. Ela 
costumava dizer: “Há muito o que se fazer, porque a desigualdade 
social é grande. Os esforços que estão sendo feitos precisam ser 
valorizados para que gerem outros ainda maiores”. 
Morreu dia 12 de janeiro de 2010 no terremoto que devastou o Haiti. 
Neste mesmo dia discursou sobre como salvar vidas com medidas 
simples, educativas e preventivas. Fez o que sempre falou: 
congregar mais pessoas para se unirem na busca de “vida em 
abundância” para crianças e gestantes pobres. 
Deixou sua marca na história do Brasil ao fundar e coordenar a 
Pastoral da Criança e Pastoral da Pessoa Idosa (Site da Pastoral da 
criança). 

 

No ano de 2018, a Escola fez 50 anos cujo aniversário foi comemorado com a 

intenção de reviver as lutas do passado, enaltecer o aprendizado do presente e 

vislumbrar um futuro de solidificação de amplas conquistas. 

Por estarmos construindo uma história que tem como público-alvo as crianças 

– merecedoras de uma educação de excelência –, como parceiras as famílias e, 

como suporte, profissionais profundamente comprometidos com essa educação, é 

que fez sentido uma festa envolvendo todos os segmentos da nossa comunidade.  

Assim, brinquedos e brincadeiras que remeteram ao passado e constituíram o 

presente integraram a programação que não pode prescindir do cuidado de integrar 

as diversas linguagens constantes do currículo, especificamente a corporal e a 

artística. 

Além disso, tivemos que recorrer a brincadeiras, como forma de remissão ao 

passado, a exemplo do roda-pião, perna-de-pau, pula-elástico, bola de sabão. 

Coerentemente com o espirito dessa comemoração, implementamos 

pesquisas em arquivos, exporemos utensílios, instrumentos e objetos que 

representem tecnologia do passado. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pastoraldapessoaidosa.org.br/
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FIGURA 31: Visita dos Índios a 

escola 
Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 

2019 
 

FIGURA 32: Visita dos Índios a 

escola 
Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2019 
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Anualmente, também, temos recebido a visita de indígenas de várias etnias. 

Eles dançam, levam artesanato, contam histórias para os meninos, fazem oficinas e 

respondem a perguntas, enfim, passam o dia na escola. Transmitem um pouco de 

sua cultura e procuram se fazer respeitados. 

Importante registrar que a partir do ano passado possuímos a Portaria 279 de 

19/09/2018, que institui, com bases em uma legislação já existente, a Política de 

Acolhimento de crianças Indígenas na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 

Ela garante a transmissão dos conhecimentos tradicionais dos povos indígenas, a 

oferta do ensino intercultural e bilíngue, acolhimento e atendimento na rede pública, 

entre tantas condições que garantam a valorização e integração dos povos 

indígenas.  

 Revitalizamos o parque com pintura, manutenção de alguns brinquedos e 

areia nova. Montamos um parque alternativo (brinquedos de polipropileno), que 

poderá ser utilizado pelas crianças, sempre que chover ou na impossibilidade de 

utilização do parque de areia por outro motivo. Revigoramos também as casinhas de 

bonecas das salas de aula, inovamos alguns brinquedos. 

   

FIGURA 33: Parquinho de Areia do JI 312 Norte  

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2017 
 

A cozinha e o depósito de alimentos possuem bons espaços e condições 

melhores para manipularmos e fazermos a merenda diária. Com tudo isso, o projeto 

“Boa Alimentação” pode ser melhor trabalhado. Hoje, nossa necessidade é de um 

freezer para melhor acondicionarmos os alimentos perecíveis que recebemos.  
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Também possuímos um melhor e adequado espaço para o banheiro, salinha de 

servidores, bem como um depósito de materiais mais adequado. 

Possuímos forro de PVC no pátio, o que ameniza o calor. Assim, podemos 

aproveitar melhor esse espaço na realização de algumas atividades fora de sala de 

aula, como, por exemplo, as atividades recreativas. Mas o calor ainda nos preocupa 

e necessitamos de ventiladores com vaporizador para que melhore o ambiente, 

sobretudo nos períodos de seca. 

Temos sofrido há muito tempo com a entrada de águas da chuva nas salas de 

aula, indo em alguns momentos até o pátio da escola, para solucionar este 

problema, este ano conseguimos que a SEEDF fizesse uma obra na rede pluvial na 

lateral da escola. Foi uma obra grande, que durou por volta de dois meses, tivemos 

dificuldades de trabalho porque a obra aconteceu no período letivo e esperamos que 

tenha solucionado este problema. 

No início do ano tivemos um novo curto circuito, como já tivemos em outros 

dois momentos de nossa gestão e conseguimos que a SEEDF também fizesse a 

manutenção necessária, com troca de toda fiação, quadro de energia, tubulação, 

tomadas, espelhos, luminárias e tudo o que foi necessário para termos mais 

segurança em nossa escola. 

Aproveitando a manutenção da empresa INFRA ENGETH, conseguimos que 

também fosse recolocado o piso na lateral de acesso ao parquinho. Este 

revestimento já existiu, mas com a obra da reforma da cozinha, em 2013, o piso 

sofreu danos e precisou ser retirado. 

Nesse Jardim, procuramos fazer com que a aprendizagem não se dê de uma 

forma estanque. Tudo precisa girar a partir dela e para ela, de maneira a melhor 

formarmos nossas crianças. E nós, professores, auxiliares e pais, somos 

mediadores de todos esses conhecimentos. Somos responsáveis por mostrarmos 

este mundo aos nossos pequeninos e muito mais do que isso, somos responsáveis 

pelas relações que eles criam e criarão com o mundo. 

O ambiente escolar onde a criança atua, deve primar por exemplos positivos 

e significativos, para a eficácia de sua formação, não se omitindo o respeito a 

criança como ser social, integral, no pleno desenvolvimento de suas potencialidades. 
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FIGURA 34: Atividades sobre o Circo, 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2019 

 

 

 

FIGURA 35: 50 anos  do JI 312 Norte 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2018 
 



71 

 

 
 

10.1 - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

Segundo a BNCC (Base Nacional Comum Curricular),  

a concepção de criança como ser que observa, questiona, levanta 
hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila valores e que constrói 
conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por 
meio da ação e nas interações com o mundo físico e social não deve 
resultar no confinamento dessas aprendizagens a um processo de 
desenvolvimento natural ou espontâneo. Ao contrário, impõe a 
necessidade de imprimir intencionalidade educativa às práticas 
pedagógicas na Educação Infantil, tanto na creche quanto na pré-
escola. Essa intencionalidade consiste na organização e proposição, 
pelo educador, de experiências que permitam às crianças conhecer a 
si e ao outro e de conhecer e compreender as relações com a 
natureza, com a cultura e com a produção científica, que se 
traduzem nas práticas de cuidados pessoais (alimentar-se, vestir-se, 
higienizar-se), nas brincadeiras, nas experimentações com materiais 
variados, na aproximação com a literatura e no encontro com as 
pessoas. (BRASIL, 2017, P.38) 

 Trouxemos então, uma síntese para melhor visualizarmos o que estudamos 

na BNCC, no Currículo em Movimento e nas Diretrizes Curriculares Nacionais. 

 

FIGURA 36: Esquema do Currículo em Movimento 

Fonte: Currículo em Movimento do Distrito Federal, 2018 
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CURRÍCULO EM MOVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL 

 
1º CICLO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
Crianças Pequenas: 4 anos a 5 anos e 11 meses 

 

EIXOS TRANSVERSAIS 

 
 EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE 

 CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS 
DIREITOS HUMANOS 

 EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 
 

EIXOS INTEGRADORES 

 
 EDUCAR E CUIDAR 

 BRINCAR E INTERAGIR 
 

PRINCÍPIOS ÉTICOS, ESTÉTICOS E POLÍTICOS 

DIREITOS  
CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR, 

EXPRESSAR, CONHECER-SE 

Ainda, segundo a BNCC, encontramos o quadro síntese dos Campos de 

Experiência, que vislumbra a transição da criança de Educação Infantil para o 

Ensino Fundamental: 

SÍNTESE DAS APRENDIZAGENS 

O eu, o outro e o 

nós 

Respeitar e expressar sentimentos e emoções. 

Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas 

relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com os 

outros. 

Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando 

respeito pelo outro. 

Corpo, gestos e 

movimentos 

Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano 

que contribuem para o cuidado de sua saúde e a manutenção 

de ambientes saudáveis. 

Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, 

vestir-se e no cuidado com seu bem-estar, valorizando o próprio 

corpo. 

Utilizar o corpo intencionalmente (com criatividade, controle e 

adequação) como instrumento de interação com o outro e com 

o meio. 
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SÍNTESE DAS APRENDIZAGENS 

Coordenar suas habilidades manuais. 

Traços, sons, 

cores e formas 

Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir com 

a música, percebendo-a como forma de expressão individual e 

coletiva. 

Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes 

materiais. 

Relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, 

brincadeiras, jogos, imitações, observações e expressão 

corporal. 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação 

Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações 

de interação, por diferentes meios. 

Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e 

causal, organizando e adequando sua fala ao contexto em que 

é produzida. 

Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas. 

Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, 

demonstrando compreensão da função social da escrita e 

reconhecendo a leitura como fonte de prazer e informação. 

Espaços, tempos, 

quantidades, 

relações e 

transformações 

Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades 

dos objetos, estabelecendo relações entre eles. 

Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou 

artificiais, demonstrando curiosidade e cuidado com relação a 

eles. 

Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza (maior, 

menor, igual etc.), espaço (dentro e fora) e medidas (comprido, 

curto, grosso, fino) como meio de comunicação de suas 

experiências. 

Utilizar unidades de medida (dia e noite; dias, semanas, meses 

e ano) e noções de tempo (presente, passado e futuro; antes, 

agora e depois), para responder a necessidades e questões do 

cotidiano. 

Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas 

de representação (contagens, desenhos, símbolos, escrita de 

números, organização de gráficos básicos etc.). 
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Este quadro é interessante e próprio para este instrumento, pois trata-se de 

uma síntese. Os objetivos dos campos de experiência vem muito bem detalhados e 

podem e devem ser estudados a partir do Currículo em Movimento do Distrito 

Federal, 2ª edição, sem necessidade de transcrição para esta Proposta Pedagógica. 

 

 

 
 

FIGURA 37: Material de Estudo 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2019 



 

 

11. PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PP 

DIMENSÕES DE GESTÃO: 

11. 1. PEDAGÓGICA – FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES 

“Revigorar e qualificar”! Esse é o verdadeiro sentido da formação continuada. 

O professor, para fazer diferença, para colocar em prática todas as ações propostas 

a ele, necessita de constante estudo e aperfeiçoamento.  

Quanto à formação do professor, vale a pena darmos atenção para um 

espaço que é de fundamental importância: A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA da 

forma como é garantida na jornada ampliada. São 15 horas vitais na formação e no 

aperfeiçoamento do professor. É nesse momento que o professor pode fazer curso, 

estudar, dialogar com seus colegas e preparar suas aulas. Nesta instituição, esses 

momentos acontecem e são de grande valor. É uma das formas de garantirmos que 

nossos projetos se concretizem. Todos os nossos professores têm disponibilizado 

um dia para cursos, conforme seu interesse e necessidade, no âmbito das propostas 

realizadas pela EAPE. A escola planeja coletivamente nas quartas-feiras e, nos 

outros dias, os professores planejam individual e/ou coletivamente, interna e 

externamente. Muitas vezes, uma das atividades que realizamos é a leitura de livros 

coletivamente, esses momentos são riquíssimos, pois além do conhecimento 

adquirido, criamos e intensificamos o hábito pela leitura. Por fim, esse espaço nada 

mais é do que aquele momento de reflexão a respeito da teoria e da prática vivida e 

deve ser garantido ao professor. 

Para não só ampliar a formação dos profissionais de Educação Infantil, como 

também incentivar, foram destinados, no calendário escolar, dias para a formação 

continuada de todos os profissionais que atuam com a Educação Infantil. A cada ano 

temos vivenciado formas diferentes, neste ano tem acontecido formações que são 

as Coordenações Propositivas e as Viradas Pedagógicas. 

 Todos esses momentos se fazem necessários para a organização do trabalho 

pedagógico, pois como se refere o Currículo em Movimento, 

[...] para mediar as aprendizagens, promotoras do desenvolvimento 
infantil, é preciso tencionar uma ação educativa devidamente 
planejada, efetiva e avaliada. Por isto, é imprescindível pensar o 
tempo, os ambientes e os materiais. Ressalta-se, entretanto, que o 
que determina as aprendizagens não são os elementos em si, mas 
as ações propostas e estabelecidas com eles (DISTRITO FEDERAL, 
2014, p. 46). 
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11. 2. DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

Ao longo do ano, passaremos por diversos processos avaliativos, desde o 

diagnóstico inicial de nossa realidade escolar, crianças, profissionais, pais e toda a 

comunidade escolar, até avaliações como o grafismo, Relatório Dissertativo 

Individual do Aluno - RDIA, dias de avaliação pedagógicas semestrais, dias letivos 

temáticos. Importantes são os momentos individuais que temos com famílias e 

crianças, quando traçamos e determinamos planos estratégicos mais 

individualizados e que tem promovido melhor desenvolvimento coletivo. 

 

11. 3. PARTICIPATIVA 

Sempre e em todos os momentos possíveis, os pais do Conselho Escolar e 

APM são chamados ao trabalho mais efetivo de organização do trabalho. O 

entrosamento tem sido tamanho que pais de discentes egressos têm ainda hoje 

participado com afinco de nossas atividades.  

 

11. 4. DE PESSOAS 

Temos trabalhado de forma a garantir o êxito de todas as propostas 

levantadas, não apenas pelo nosso plano de trabalho e o termo de compromisso 

realizado, como o que é proposto pela SEEDF, mas principalmente, pelo que é 

planejado neste PP. 

Procuramos sempre fomentar a participação de todos os envolvidos com a 

ação educativa. Sempre incentivamos a participação de todos, de uma forma que se 

sintam não obrigados, mas participes da ação pedagógica.  

Em nossas reuniões de estudo e organização do trabalho pedagógico, 

sempre procuramos expor aos professores nossas propostas e solicitamos seu 

envolvimento e novas sugestões. Por fim, procuramos dialogar com todos, 

sensibilizando a parceria; compartilharmos dificuldades e ações assertivas; 

buscamos realizar um trabalho em prol do educando, unindo famílias, professores, 

auxiliares e equipe gestora. As crianças gostam de ver suas famílias na escola, e 

isso gera confiança no nosso trabalho e bem-estar nas crianças e familiares. 

As famílias se sentem valorizadas, porque se sentem protagonistas nesse 

processo. 

Professores e demais servidores também se sentem bem, pois construímos 

juntos a ação educativa. 

Segundo o Currículo em Movimento, 
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[...] a gestão encontra êxito na busca para prover os meios e as 
condições para que o projeto político pedagógico se realize. A 
instituição de Educação Infantil é um estabelecimento 
educacional que tem como foco a criança e deve adotar uma 
pedagogia voltada para a infância. Os seres humanos são 
sujeitos de interações. Assim, a socialização e as 
aprendizagens exigem relações dialógicas desde a mais tenra 
idade, na perspectiva de uma sociedade cada vez mais 
democrática, justa e solidária. Neste cenário, cresce, então, a 
importância do papel dos gestores. 

 

11.  5. FINANCEIRA 

Os recursos financeiros de que este Jardim dispõe são oriundos do Programa 

de Descentralização Administrativa (PDAF), do PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 

ESCOLA (PDDE) do MEC e das contribuições feitas à APM por pais, professores e 

auxiliares.  

Todos os recursos financeiros são aplicados, visando à melhoria da qualidade 

do ensino e a sua aplicação é discutida com a comunidade, professores e diretoria 

da APM e Conselho Escolar, os gastos estão se dando da seguinte forma: 

 Complementação da merenda escolar. 

 Viabilização dos projetos desenvolvidos. 

 Pintura nas dependências externas e internas da escola. 

 Reforma e pintura dos brinquedos do parque. 

 Troca de materiais hidráulicos como torneiras, canos e descargas, de 

forma a garantir a conservação da escola. 

 Manutenção do Portão de acesso à escola. 

 Assistência as crianças, de forma a proporcionar-lhes o acesso aos 

passeios culturais feito pela escola. 

 Aquisição de materiais de consumo e de expediente e utensílios para a 

cozinha. 

 Materiais permanentes como ar condicionado, quadros brancos, 

computadores, ventiladores, frezzer, ventilador com vaporizador. 

 Gás de cozinha. 

 Aquisição de Materiais Pedagógicos. 

 Assistência a criança com medicamento para os primeiros socorros. 



78 

 

 
 

 Materiais que possibilitem eventuais atividades de manutenção, 

conservação e melhorias, e que não tenham sido planejadas até o 

momento. 

 Manutenção de máquinas copiadoras, impressoras e computadores. 

 Gastos com transportes para passeios. 

 Manutenção do um parquinho alternativo (Brinquedos de material 

plástico). 

 Adequação do espaço da sala dos professores 

Uma das formas sugeridas pela SEDF e que vem sendo realizada nesta 

Instituição Educacional é a Avaliação Pedagógica, já planejada no Calendário 

específico da Educação Infantil. Há um bom aproveitamento por parte de todos nós, 

gerando momentos de avaliação do trabalho que vem sendo realizado e de 

apresentação de propostas para aperfeiçoamento de nosso trabalho.  

O Conselho Escolar e a Associação de Pais e Mestres (APM) têm sido 

convocados para participar de todas as ações e decisões, pois compreendemos que 

a participação dos pais e de todos os segmentos é essencial à construção da 

educação de qualidade. 

Os segmentos devem ser sempre convocados a participar, planejando, 

executando e avaliando as atividades desta escola. Temos desenvolvido todos os 

projetos com a aprovação e participação do Conselho Escolar e da Associação de 

Pais e Mestres. Citamos aqui, Paulo Freire ao dizer que  

 

[...] tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que 
vivem em torno da escola, e dentro da escola, no sentido de 
participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão, 
também. Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é pouco 
ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós que 
é o de assumir esse país democraticamente (FREIRE). 

 
Devemos nos comprometer com aquilo que fazemos, somos responsáveis por 

um Brasil melhor, por uma escola de qualidade. 
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11. 6. ADMINISTRATIVA 

Para melhor organizar o trabalho, acreditamos que devemos lançar mão de 

estratégias que garantam um maior compromisso e participação de todos os 

envolvidos com a educação. Tudo o que se faz baseado num documento como este 

perpassa o Currículo da SEEDF e vai além de saberes, competências e habilidades; 

deve também estabelecer relações com os temas transversais, perpassando por 

valores, costumes, práticas compartilhadas, ética, participação e gestão. Tudo isto 

sem perdermos a identidade como escola e comunidade, com nossa realidade 

própria. 

 

 

 

FIGURA 38: Oficinas da Páscoa 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2019 
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      FIGURA 39: Oficinas da Páscoa. 

 Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2019 
 

       

      FIGURA 40: Festa de Encerramento – Vivi Alegrias Aqui. 

 Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2017 
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           FIGURA 41: Festa de Encerramento – Vivi Alegrias Aqui. 

      Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2017 
 

 

FIGURA 42: Aula de 

Defesa Pessoal – PAKUA – 

Mês da Mulher 

 Fonte: Acervo do JI 312 

Norte, 2019 
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12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP 

 

A avaliação é uma ferramenta de melhoria e democratização da educação. 

Desta forma, a avaliação se torna um processo pelo qual a escola se conhece, 

alcançando, com compreensão contextualizada, tudo que nela está acontecendo. O 

importante é que a avaliação faça parte do cotidiano de todos na instituição, não 

apenas na relação professor/ criança. 

 É de interesse comum que o processo de execução das metas passe por 

avaliações periódicas, a fim de verificar aspectos positivos e negativos, com o 

objetivo de melhorar cada vez mais. Ainda, busca o autoconhecimento e elementos 

para tomadas de decisões, identificando esses acertos e insuficiências, vantagens e 

dificuldades. Com isso reforçamos as estratégias que dão certo e esquecemos as 

que mal funcionam e elaboramos novas alternativas para introduzir novos caminhos. 

 Os mecanismos a serem utilizados na avaliação serão discutidos e escolhidos 

ao longo do processo, desta forma colocando-a sempre como nossa aliada. Assim 

daremos continuidade aos acertos e reformularemos as metas e estratégias relativas 

aos objetivos não alcançados. 

 Utilizaremos, em especial, os dias já programados para avaliações 

pedagógicas semestrais, os dias letivos temáticos, que acontecem com a 

comunidade escolar, bem como os dias de reuniões semestrais de pais e os dias de 

estudo e formação de profissionais em Educação Infantil para revermos e 

avaliarmos nossas ações propostas nesta PP. 

 Como nos é orientado a partir do Projeto Político Pedagógico da SEEDF, “a 

avaliação será formativa, permitindo que as crianças acompanhem suas conquistas, 

suas dificuldades e suas potencialidades ao longo do aprendizado, compartilhando 

com o professor avanços e superando as dificuldades”. 

 Como instrui a LDB, no que se refere a Educação Infantil, “a avaliação far-se-

á mediante o acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo 

de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental”. 

Os resultados das avaliações são registrados sob forma de relatórios 

individuais discursivos, acerca das crianças de educação Infantil. 

Ao redigir o relatório dos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

(ANEE), deverão ser observadas as adaptações curriculares elaboradas em 

conjunto com o Serviço de Apoio Especializado. 
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 Fica, inclusive, pontuado no próprio calendário da SEEDF dias próprios para 

uma avaliação institucional, o que nos auxiliará muito em nossa construção. Claro 

que este tipo de avaliação não nos furtará de outros momentos avaliativos. 

 Quanto ao trabalho com as crianças, além de uma avaliação processual, 

conduziremos nosso trabalho realizando outros mecanismos instituídos pela SEEDF, 

como o teste da psicogênese, registrando todo acompanhamento em relatórios 

semestrais (crianças de 4 e 5 anos). 

 Cabe aqui ressaltar que, de muito, nos valerá também a avaliação dos pais de 

nossas crianças, acerca de todo o processo educativo, incluindo, aí, sua 

participação. 

 Muito ainda temos que caminhar, temos que lutar contra receios, medos e 

fantasmas que ainda afligem o processo educativo. 

 Muitos de nós ainda relutamos em participar, e é nesta perspectiva que 

caminhamos. Este Projeto será constantemente reavaliado também. Viabilizaremos 

instrumentos de forma a manter este PP vivo, não dentro de um armário, trancado, 

mas vivo, em constante aperfeiçoamento, tal como a aprendizagem e todos os 

nossos sonhos e anseios. 

 

 

 

FIGURAS: 42 e 43: Avaliação 

e reunião do PP com Direção, 

Professoras, Auxiliares e Pais 

do JARDIM DE INFÂNCIA 

312 NORTE 

 

Fonte: Acervo do JI 312 

Norte, 2019 
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     FIGURA 44: Projeto “No Jardim Brincadeira é coisa Séria” 

     Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2017 

 

 

 

 

FIGURA 45: Mural do Projeto “Eu, no Jardim, Cidadão do Mundo” 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2019 
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FIGURA 46: Mural do Projeto “Eu, no Jardim, Cidadão do Mundo” 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2019 

 

 

 
 

 

FIGURA 47: Brincando com 

bolhas de sabão 

Fonte: Acervo do JI 312 

Norte, 2018 
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13. PROJETOS ESPECÍFICOS 

13.1. Projeto “Eu, no Jardim, cidadão do mundo” 

 
Apresentação 
 Com o olhar direcionado para as relações interpessoais, viu-se a urgente 

necessidade de um trabalho que se pautasse pelos valores humanos uma vez que 

uma parcela significativa da humanidade está em franco processo de abandono ou 

desprezo pelos valores fundamentais e imprescindíveis à existência saudável e 

sustentável do ser humano. 

 Dessa forma, impõe-se não apenas um olhar crítico sobre esse quadro que 

está a exigir mudanças, mas, sobretudo, adoção de novas posturas, visando à 

relação da criança com o outro, com a escola, com a família e o mundo. 

 
Título do Projeto  
“Eu, no Jardim, cidadão do mundo” 
 
Problematização 
 Por meio da escuta sensível e observações diárias, foi possível constatar, de 

forma geral, certas condutas inaceitáveis ou que escapam aos padrões esperados 

para a convivência social.  

 Além disso, nos momentos de interação, verificaram-se, concretamente, entre 

as crianças, posturas que espelham aquele quadro de desconhecimento dos valores 

essenciais à harmonia grupal ou social. Comprovam essa situação a falta de 

respeito pelo outro, a intolerância pela presença do outro, o desrespeito às 

diferenças ou, até mesmo, certa frequência de ações e reações agressivas. 

 
Escolha do tema gerador 
 A Escola deve permitir a continuidade da boa educação e formação iniciadas 

na família. Quando ocorre a necessidade de ajuste, tendo por base esses pequenos 

mas significativos desvios de conduta, urgem medidas para sanar esse problema. 

Sendo assim, o tema visou a conduzir a criança a se conscientizar de seu papel 

como ser social e, ao mesmo tempo, cidadã em toda a sua dimensão: no local e no 

mundo. 

 
Público-alvo 
 As crianças do Jardim de Infância da 312 Norte, matriculadas no ano de 2019, 

bem como a Equipe do Jardim e a Comunidade Escolar, especialmente as famílias. 
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Justificativa 
 A concepção moderna de escola a concebe como espaço no qual devem 

ocorrer a construção, a troca de conhecimentos e a preparação do indivíduo para se 

tornar agente da sociedade em que está inserido. Sendo assim, constitui também 

seu objetivo a conscientização de direitos e deveres, conduzindo o ser humano a se 

tornar um cidadão com identidade social e cultural, um ser crítico e reflexivo perante 

a sociedade. 

  Para implementar a prática dessas questões, lança-se mão de projetos cuja 

pretensão reside em otimizar o aprendizado de conhecimentos de forma efetiva, a 

valorização das experiências as quais se servem de base para que as crianças 

possam descobrir a si mesmas, os grupos dos quais fazem parte. 

 Nesse sentido, é fundamental propiciar condições a fim de que as crianças 

busquem a formação de sua identidade e alteridade. Dessa forma, elas se 

fortalecem nos grupos e no respeito aos demais colegas, ficando manifestada nessa 

conduta a riqueza da diversidade humana. 

 Objetiva-se, ainda, a “construção da autonomia, autorregulação, autocuidado, 

bem como os sentimentos de reciprocidade, cuidado com os outros e com o meio 

ambiente, pertencimento e responsabilidade com as pessoas, os animais, a 

natureza, o planeta”.  

 É de bom tom acrescentar que a dinâmica social impõe a todos os cidadãos o 

respeito pela vida do outro, sua importância no próprio crescimento pessoal e no do 

próximo, estabelecendo responsabilidade em âmbito maior. Em outras palavras, 

deve-se visar não só aos interesses pessoais, mas, sobretudo, aos interesses dos 

outros com os quais se convive. Assim, estabelece-se espírito de harmonia, 

mantenedora da paz social. 

Esse clima de harmonia e paz social pressupõe o cultivo de valores outros 

que implementam a prática da cidadania, tais como a solidariedade, a mútua 

cooperação, a honestidade, a consciência dos cuidados para com o meio ambiente.  

Ao se se referir à paz social, pode-se criar ideia equivocada de comodidade 

ou passividade; pelo contrário, busca-se o estabelecimento de condições favoráveis 

a um consenso ao qual se possa chegar por meio do diálogo frutífero e sadio e ao 

conhecimento amplo em sua forma democrática e libertária. 

Entre todos os aspectos pertinentes à existência humana, merece destaque o 

respeito, sobretudo às diferenças, abrangendo estas etnia, credo, raça, procedendo-

se aqui justa inserção dos povos indígenas. 
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A propósito, na seara dessa diversidade, é importante que as crianças 

conheçam as várias culturas, especialmente aquelas dos povos que constituem ou 

influenciaram a formação da nação brasileira: além do indígena, o africano e o 

europeu, o asiático. 

O termo aglutinador de tudo o que até aqui se expôs relaciona-se à prática e 

à vivência de valores que permeiam o quotidiano do ser humano. 

Quando se se refere a valores, está-se apontando tanto para as dimensões 

pessoal – aquelas qualidades e atributos individuais – e social, praticamente 

universal, especialmente no que diz respeito aos valores morais que conduzem o ser 

humano a fazer o bem, a se voltar para o outro, dedicando-lhe aquilo que os 

mantém em comunhão e em constante e eficaz inter-relação.  

Enfim, deve-se exercitar a consciência de que o mundo não está tão distante 

das preocupações individuais. O que ocorre em outros continentes também afeta a 

todos de maneira positiva ou negativa. As ações afirmativas influenciam 

positivamente, promovem transformações sociais, canalizam esforços por mudanças 

necessárias e tornam todos os indivíduos responsáveis pela sobrevivência humana. 

 

Objetivo Geral 

Vivenciar valores humanos, sociais, ideológicos e culturais por meio do cultivo 

de temas que impliquem respeito, paz, convivência, mútua colaboração, 

honestidade, meio ambiente, resgatando-os da prática cotidiana, como também 

desenvolver identidade cidadã bem resolvida e responsável por meio de gestos, 

sentimentos, origens, laços, cultura, nacionalidade que são vitais para a construção 

de um indivíduo consciente de seu papel como agente transformador da sociedade 

na qual está inserido.  

 

Objetivos específicos 

 Desenvolver a autoestima e o respeito; 

 Formar consciência dos valores éticos e morais; 

 Reconhecer que a paz é uma conquista diária por meio de nossas ações; 

 Respeitar os diferentes; 

 Identificar e repelir o bullying e qualquer outro tipo de atitude de desrespeito; 

 Proporcionar momentos com atividades lúdicas que desenvolvam a atenção, 

concentração e socialização dos nossos alunos; 

 Promover encontros para troca de experiências e ideias entre os professores; 
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 Conhecer fatos e personalidades importantes de nossa vida social na 

construção da justiça; 

 Possibilitar maior comunicação entre a escola, a família e a comunidade 

escolar como um todo; 

 Envolver a comunidade escolar para colocar em prática os assuntos 

discutidos ou vivenciados; 

 Resgatar atitudes de cooperação, participação, responsabilidade, altruísmo, 

tolerância, sensibilidade e comprometimento na escola para toda a vida; 

 Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas são dotadas 

de diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir; 

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

atitudes de participação e cooperação; 

 Demonstrar valorização das características de seu corpo (cor dos olhos, 

cabelos, pele) e respeitar as características dos outros (crianças e adultos) com 

os quais convive, rejeitando situações de discriminação; 

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

opinião das outras pessoas, reconsiderar seu ponto de vista); 

 Reconhecer sua imagem no espelho e em diferentes fotografias; 

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

de linha do tempo com fotografias e árvore genealógica, reconhecendo e 

respeitando diferentes configurações familiares;  

 Perceber a importância da higiene após atividades que envolvam tinta, areia, 

terra, bem como antes e após as refeições, desenvolvendo atitudes de saúde e 

bem-estar individual e coletivo; 

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

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

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

construir, gradualmente, sua autorregulação e autonomia;  

 Reconhecer as diferenças físicas (deficiência, síndrome, transtorno), culturais, 

religiosas, étnico-raciais, de gênero, de classe social, estabelecendo relações de 

aprendizagem mútua, respeito e igualdade social; 

 Identificar e utilizar diferentes possibilidades de comunicação com as pessoas 

do convívio social, respeitando as regras sociais; 

 Criar diferentes formas de representação para expressar o eu, integrando 

som, imagem, movimento e palavra; 
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 Utilizar desenhos, imagens, mapas simples para localizar objetos e pessoas; 

 Escrever o próprio nome e reconhecer sua importância, percebendo sua 

utilidade como elemento de identificação pessoal; 

 Reconhecer o próprio nome e os dos colegas; 

 Confeccionar adornos indígenas com penas, palhas e tintas extraídas do 

urucum. 

 
Campos de Experiências 
 
 Constituem os eixos transversais contemplados neste Projeto: educação para 

a diversidade, cidadania e educação em e para os direitos humanos, além de 

educação para a sustentabilidade. 

 Como eixos integradores, apontam-se o cuidar e educar, o brincar e interagir.  

 O campo de experiência mantém o enfoque no eu, no outro e no nós. 

 Educar pressupõe o cuidar, assim como o cuidar integra o educar. Essas 

duas práticas assumem dimensão que ultrapassa a simples terminologia. O aspecto 

físico e a aquisição de conhecimentos compõem o universo amplo no qual a criança 

se desenvolve integralmente. Quem assume a missão de educar deve ter como 

referência a exata noção do cuidar; e quem cuida se insere no processo do bem 

educar. “Ações como banhar, alimentar, trocar, ler histórias, propor jogos e 

brincadeiras e projetos temáticos para se conhecer o mundo são proposições de 

cuidados educacionais, ou ainda, significam uma educação cuidadosa” (BARBOSA, 

2009, p. 70). 

 “A brincadeira deve se fazer presente nos gestos e nas diferentes formas de 

apresentação oral, nos brinquedos e jogos e nos exemplos habituais dados pelos 

profissionais da educação. Ela também precisa guiar outras atividades, como troca 

de fraldas, banho, alimentação e escovação dos dentes, independentemente da 

faixa etária.”  (Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil, p. 32) 

 

 

Metodologia 

 As atividades se desenvolverão de forma a envolver, de um lado, aluno e 

professor e, de outro, professor, aluno, família, Comunidade Escolar e a Equipe do 

Jardim.  

 Escrita do próprio nome e dos colegas; 

 Leitura e interpretação de diferentes textos; 
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 Conversa informal sobre os valores humanos, como responsabilidade, 

respeito, amizade e solidariedade; 

 Confecção de cartazes dos quais constem regras de boa convivência e 

elaboração de combinados em sala; 

 Exibição de vídeos que tratem de valores humanos; 

 Rodas de conversas; 

 Produção textual; 

 Histórias e fábulas vinculadas aos valores humanos; 

 Trabalhos com músicas, jogos e brincadeiras; 

 Debates;  

 Palestras para alunos, professores, equipe e comunidade; 

 Bazar; 

 Almoço com a família; 

 Dança coreografada; 

 Teatro; 

 Autorretrato (desenho livre); 

 Confecção da identidade; 

 Uso de material que reflita a imagem da criança; 

 Confecção de portarretrato; 

 Questionário de pesquisa, com a família, sobre a história de vida da criança; 

 Contação de histórias cujos temas versem sobre valores humanos, éticos e 

morais; 

 Brincadeiras; 

 Jogos; 

 Escrita espontânea; 

 Exposição de adornos indígenas e acessórios como o arco, a flecha; 

 Pinturas e desenhos de motivos indígenas; 

 Filmes e desenhos: 

 Turma da Mônica (boas maneiras); 

 A Era do Gelo amizade); 

 O Anjinho Travesso (amizade); 

 Formiguinha Z (cooperação e solidariedade); 

 A Fuga das galinhas (união, organização, responsabilidade, respeito, 

perseverança. Liderança e vivência em grupo); 
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 O Rei Leão (solidariedade, união, organização, perseverança, liderança e 

vivência em grupo); 

 O Menino do Pijama Listrado. 

 

 

Cronograma 

 Este Projeto foi elaborado com vistas à aplicação durante o ano de 2019. 

Atividade Realização 

Apresentação do Projeto ao Corpo 

Docente e alterações necessárias 

fevereiro 

Apresentação do Projeto aos Pais fevereiro 

Apresentação do Projeto pelos 

professores aos alunos 

fevereiro 

Palestras sobre os valores humanos 

para os professores, funcionários da 

escola e comunidade 

 

março 

Execução do Projeto 

(desenvolvimento das atividades) 

Durante o ano letivo de 2019 
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Avaliação 

A avaliação deverá orientar-se pelos parâmetros da avaliação processual, ou 

seja, executada durante o processo, garantindo-se o “feedback” necessário para que 
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se controlem os resultados obtidos e se possam, a partir deles, planejar outras 

etapas do projeto. 

Diariamente, será feito um registro escrito sobre as aulas desenvolvidas. 

Este projeto será avaliado processualmente e, ao final do ano letivo, o 

reavaliaremos, para que haja continuidade no ano seguinte.  

Nesta avaliação, serão levadas em consideração sua aceitação por parte dos 

protagonistas e viabilização sob o ponto de vista da logística e recursos disponíveis.  

Quanto aos recursos e instrumentos disponíveis, utilizar-se-ão portfólio, 

registros gráficos, filmes, desenhos, contação de histórias 

 

 

FIGURA 48: Projeto Pequeno “Mães cidadãs do Mundo” 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2019 
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FIGURA 49: Projeto Pequeno “Mães cidadãs do Mundo” 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2019 
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FIGURA 50: Projeto “Eu, no Jardim, Cidadão do Mundo” 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2019 
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13.2. PROJETO: “NO JARDIM, BRINCADEIRA É COISA SÉRIA” 

 

PÚBLICO-ALVO 

 Este Projeto terá sua aplicação destinada às crianças do Jardim de Infância 

312 Norte. 

 

APRESENTAÇÃO 

 É salutar e benéfico o uso da tecnologia no nosso quotidiano. Esse é um fato 

inegável. O que ocorre, no entanto, é que os usuários dessas tecnologias colocadas 

à sua disposição podem incorrer em distanciamento ou isolamento. 

 Diante desse fato, é urgente que se ofereça às crianças oportunidade de 

resgatar a criatividade presente nas brincadeiras ingênuas e, ao mesmo tempo, ricas 

na espontaneidade, na elaboração e nos resultados. 

 Não se trata de abandonar os recursos digitais da atualidade, mas de colocar 

estes no mesmo patamar de outras formas de brincar. Assim como a velocidade de 

respostas a pesquisas vem satisfazer o impulso imediatista do ser humano por meio 

de uso de computadores, tablets, smartphones, as brincadeiras também devem ter 

sua aplicação ampliada e valorizada, pois ativa a curiosidade, aguça o espírito 

criativo, contribui para a interação social e evita o sedentarismo. 

 Também não se trata de restringir o uso desses meios digitais, mas de 

equilibrar seu emprego e controlar seu alcance pedagógico. 

 

TÍTULO DO PROJETO 

“NO JARDIM, BRINCADEIRA É COISA SÉRIA” 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

  Não é necessário grandes divagações e rigorismo em pesquisas e 

levantamentos para se verificar o quanto as crianças estão envolvidas viciadamente 

com os meios digitais. A tecnologia digital está ocupando perigosamente espaços 

antes destinados às brincadeiras criativas. Nota-se que, muitas vezes, o indivíduo 

está assumindo posição de submissão frente a esses recursos modernos, ao passo 

que, nos jogos e brincadeiras, é o próprio indivíduo que direciona sua aplicação, seu 

processo e seus resultados.  
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ESCOLHA DO TEMA GERADOR 

  Este Projeto, como se pode constatar pelo próprio teor, procurou atingir 

plenamente a necessidade de se adotar as brincadeiras como forma de conduzir as 

crianças a interagir e aprender brincando. Mais do que isso, o tema foi escolhido a 

partir da observação da premente necessidade de as crianças se movimentarem.  

 O universo da aprendizagem exige, hoje, o confrontamento de diversos meios 

para que se atinja a eficácia no âmbito educacional. Subestimar um recurso tão rico, 

como as brincadeiras e os jogos, seria jogar por terra toda a pedagogia fundada no 

fazer, na autonomia e na formação integral. 

 

PÚBLICO-ALVO 

Este Projeto terá sua aplicação voltada aos alunos do Jardim de Infância 312 Norte. 

 

JUSTIFICATIVA 

O raciocínio lógico, a criatividade e a aquisição de conhecimentos exigem 

mais do que a formalidade das aulas, senão o trabalho com jogos e brincadeiras, de 

uma forma lúdica e de vivência, auxiliando as crianças no processo de construção 

do saber.  

O desenvolvimento deste projeto veio potencializar essas capacidades, 

ampliando as possibilidades das crianças de compreenderem e transformarem a 

realidade, tendo em vista que o jogo não pode ser visto apenas como divertimento 

ou brincadeira para o desgaste de energia, mas como recurso pedagógico que 

favorece os desenvolvimentos físico, cognitivo, afetivo e, principalmente, como 

possibilidade de reforçar a interação e o respeito pelos amigos.  

Ao longo do ano, serão trabalhadas atividades lúdicas, as quais têm o objetivo 

de estimular o raciocínio lógico das crianças, motivando-as a interagirem com o 

grupo e conhecerem cada vez mais a si, seus colegas, e o meio no qual estão 

inseridas.  

Nos planos de aula, as atividades pertinentes ao brincar serão contempladas 

com brincadeiras que integram diversos tipos de linguagem, sempre visando ao 

desenvolvimento global da criança. Entre essas brincadeiras, merecerão destaque: 

cirandas; jogos em grupo; jogos de encaixe e de montagem; trava-línguas; uso de 

fantasias e fantoches; brincadeiras de casinha; quebra-cabeça; jogo da memória; 

brincadeiras que envolvam instrumentos musicais. 
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OBJETIVO GERAL 

Propiciar à criança condições de se expressar, por meio de brinquedos e 

brincadeiras, interagir com os pares, respeitar as normas e regras, criar universo 

imaginário sob cuja influência se pode capacitar a apontar soluções para as 

situações presentes e futuras e, em decorrência, aprender de forma lúdica, sendo-

lhe garantido o desenvolvimento motor, cognitivo, moral e emocional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Propiciar à criança, a partir do trabalho com a professora regente, o 

desenvolvimento de capacidades e oportunidades várias, entre as quais merecem 

ênfase: 

 Praticar atos que demonstrem domínio de competência; 

 Demonstrar aptidão para escolher alternativas adequadas para a 

solução de problemas oferecidos; 

 Imitar gestos e comportamentos inerentes ao jogos e brincadeiras; 

 Imaginar situações capazes de solucionar impasses próprios de 

determinadas circunstâncias lúdicas; 

  Dominar os próprios impulsos em situações que o jogo ou a 

brincadeira exigir; 

 Demonstrar, por meio de atitudes perante os jogos, confiança e 

autonomia;  

 Explorar o espaço por intermédio de atividades que possibilitem 

arrastar-se, engatinhar, rolar, andar, correr, saltar. 

 Adquirir novos conhecimentos, habilidades e pensamentos lógicos;  

 Criar, observar, experimentar, movimentar-se, cooperar, sentir, pensar, 

memorizar e lembrar;  

 Comunicar, questionar, interagir com os outros e ser parte de uma 

experiência social mais ampla em que a flexibilidade, a tolerância e a autodisciplina 

são vitais;  

 Conhecer e valorizar a si mesma e as próprias forças, e entender as 

limitações pessoais;  

 Ser ativa dentro de um ambiente seguro que encoraje e consolide o 

desenvolvimento de normas e valores sociais;  

 Promover a socialização e o respeito mútuo;  

 Reforçar a importância do brincar; 
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 Desenvolver o equilíbrio, a coordenação motora grossa, fina e a 

lateralidade; 

 Ampliar gradualmente o conhecimento e controle sobre o corpo e os 

movimentos; 

 Estimular o hábito da prática de exercícios físicos que levem à 

qualidade de vida; 

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

a opinião das outras pessoas, reconsiderar seu ponto de vista); 

 Compreender que as regras são passíveis de questionamento, 

discussão e reformulação entre os elementos do grupo; 

 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, atenção, 

limites e atitudes de participação e cooperação; 

 Identificar e elaborar regras e limites nas relações, desenvolvendo, 

progressivamente, a capacidade de autorregulação; 

 Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras 

e jogos, na escuta e reconto de histórias, em atividades artísticas, entre outras; 

 Reconhecer e valorizar as brincadeiras da cultura infantil, de acordo 

com as regras estabelecidas (brincar de pique-esconde, entre outras brincadeiras); 

 Experimentar diferentes situações que ampliem a consciência de suas 

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

e flexibilidade). 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS 

 Como eixos integradores, ocupar-se-á do cuidar e educar, assim como do 

brincar e interagir.  

 O campo de experiência abrangerá o corpo, os gestos e os movimentos. 

 

METODOLOGIA 

“Os cuidados físicos necessários com o corpo perpassam as interações da 

criança com o meio, com o outro e consigo mesma, fato que torna o trabalho 

educativo corporal primordial ao desenvolvimento da noção do que é seguro ou do 

que pode promover riscos para sua integridade física. No entanto, ressalta-se que 

tais cuidados devem propiciar à criança condições de expressão sem que supostas 

limitações tolham seu desenvolvimento”. 
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Para tanto, adotar-se-ão etapas de tal forma organizadas e categorizadas que 

se verá facilitado o desenvolvimento do presente Projeto. Sendo assim, enumeram-

se: 

 Uso de materiais diversos na confecção dos brinquedos e jogos, como 

garrafas de refrigerante, bolas, bambolê, corda, peteca, tabuleiro, tatame, cones, 

jogos confeccionados, tampinhas, pedrinhas, bolas pequenas para arremesso, 

garrafas pet, aparelhos de som, CDs, pendrives...; 

 Alfabetos móveis; 

 Numerais variados, entre outros; 

 Utilização expressiva intencional do movimento nas situações 

cotidianas e em suas brincadeiras; 

 Emprego das estruturas corporais para expressar-se de forma 

equilibrada e espontânea; 

 Interação com os colegas na composição de grupos para enfrentar 

realidades adversas e solucionar conflitos advindos dos jogos e brincadeiras. 

 

Cronograma 

 Este Projeto foi elaborado para que seja aplicado durante o ano letivo de 

2019, sempre às segundas-feiras. 

 

Referências  

ALMEIDA, Paulo Mendes de. Educação lúdica – teorias e práticas. Reflexos e 

fundamentos. Edições Loyola. 

CORSINO, Patrícia. Jogos e brincadeiras; desafios e descobertas. In: Pensando 

a infância e o direito de brincar: Brasília: salto para o futuro. Ano XVIII, boletim 

01, 2. ed., 2008. 

Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil. 2. ed. Brasília: 

2018. 

DORNELLES, Leni Vieira. O brinquedo e o jogo na educação infantil. In: espaço 

escola: Unijuí, ano 4, 1996. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 

educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

 SANTOS, Santa Marli Pires dos. O brincar na escola. Metodologia lúdico-

vivencial. Coletânea de jogos, brinquedos e dinâmicas. 3.ed. Editora Vozes. 
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Avaliação 

A avaliação deverá orientar-se pelos parâmetros da avaliação processual, ou 

seja, executada durante o processo, garantindo-se o “feedback” necessário para que 

se controlem os resultados obtidos e se possam, a partir deles, planejar outras 

etapas do projeto. 

Diariamente, será feito um registro escrito sobre as aulas desenvolvidas como 

expediente para análise dos objetivos alcançados. 

Este projeto será avaliado processualmente e, ao final do ano letivo, merecerá 

reavaliação para que se vislumbre a continuidade no ano seguinte.  

Nesta avaliação, serão levadas em consideração sua aceitação por parte das 

crianças e viabilização em termos de logística e recursos disponíveis. 

 

 

 

FIGURA 51: Projeto “No Jardim Brincadeira é coisa Séria” 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2019 
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FIGURA 52: Projeto “No Jardim 

Brincadeira é coisa Séria” 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2019 

FIGURA 53: Projeto “No Jardim 

Brincadeira é coisa Séria” 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2019 
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13.3 PROJETO “MUITO ALÉM DO JARDIM” 

 

APRESENTAÇÃO 

 O Projeto “Muito Além do Jardim” surgiu da proposta para valorizar a leitura 

como forma de possibilitar à criança ampliar sua visão de mundo, a estimular o 

desejo de percorrer as páginas de muitos livros, exercitando o poder da imaginação, 

da fantasia e de sonhos. 

 A leitura, em qualquer de seus níveis, sempre possibilita a compreensão do 

funcionamento comunicativo da escrita, além de contribuir para uma aprendizagem 

das convenções de escrita, estimular a curiosidade pelas histórias, imagens, 

desenhos, gravuras e colorido. Acresce-se que é por meio da leitura que se amplia o 

repertório vocabular e se desperta o senso crítico. 

 

TÍTULO DO PROJETO 

“Muito Além do Jardim” 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 A partir da necessidade constada de criar um universo de que as crianças 

pudessem lançar mão para construir seus sonhos e fantasias, aprimorar seu nível de 

linguagem e estimular a aprendizagem da leitura e escrita, o Projeto ganhou forças e 

se direcionou para preencher essa lacuna. 

 

ESCOLHA DO TEMA GERADOR 

 Esse tema foi escolhido em função do fato de o Projeto ser realizado tanto na 

Escola quanto fora dela, em casa, junto às famílias. 

 

PÚBLICO-ALVO 

 Todos os alunos matriculados no Jardim de Infância 312 Norte no ano de 

2019. 

 

JUSTIFICATIVA 

 Um dos grandes desafios enfrentados na área da educação infantil é o de 

conseguir implementar na sala de aula uma prática pedagógica que atenda às 

necessidades das crianças no processo de aquisição de leitura e escrita, a busca 

pelo letramento. 
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Neste projeto, procuramos trabalhar a formação de leitores durante o 

processo de alfabetização. O objetivo principal consiste em resgatar, fortalecer e 

valorizar o poder conquistador das crianças, levando-as a praticar a leitura e 

descobrir o mundo que ela nos proporciona. Diante disso, procuramos alcançar, por 

meio da leitura, alcançar os demais projetos. 

Abordaremos a relação entre o mundo mágico e o mundo real, 

possibilitando, assim, o entendimento de sua simbologia em nossa realidade. 

 

OBJETIVO GERAL 

 Conduzir a criança ao mundo da imaginação e, ao mesmo tempo, a descobrir 

o maravilhoso universo da literatura infantil, incutindo o prazer pela leitura em todas 

as suas dimensões, tendo como objetivo a construção do conhecimento. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Resgatar e fortalecer nas dimensões individuais e sociais os cinco valores 

humanos: verdade, retidão/ação correta, paz, amor e não violência por meio da 

literatura infantil (contos de fadas, fábulas e lendas); 

 Explorar o lúdico e enfocar não só a preservação do meio ambiente como 

também a formação de seres humanos de caráter íntegro, livre de medos, 

preconceitos raciais, religiosos, étnicos e de sexo; 

 Desenvolver e construir relações de amizade e respeito às limitações e 

deficiências, aceitando e valorizando as diferenças de cada um 

 Desenvolver a linguagem oral, ampliando o vocabulário; 

 Organizar ideias e pensamentos; 

 Confrontar realidade e fantasia. 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS 

 Eixos integradores – cuidar e educar / brincar e interagir  

 Campo de experiência – escuta, fala, pensamento e imaginação 

 

METODOLOGIA 

 Os livros de literatura são enviados em uma sacola especial, uma vez por 

semana, para casa, para uma leitura prazerosa, orientada pelos familiares, e 

retornam à escola, com sugestão das seguintes atividades a serem desenvolvidas 

em sala de aula: 
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 Contação e recontação de histórias; 

 Utilização de diferentes formas de contar histórias: brincadeiras, 

músicas, desenhos, fantoches; 

 Construção de textos coletivos que relatem e sistematizem nossas 

vivências, na elaboração de convites, recados, bilhetes sobre o tema valores; 

 Intercâmbio de informações sobre os contos de fada, jogos de 

perguntas e respostas entre escola/família e entre turmas; 

 Levantamento de hipótese sobre o tema a partir do título da história, 

propondo a resolver situações-problema que envolvam ideia de juntar, agrupar, 

retirar, comparar e repartir; 

 Localização, no texto, de algumas palavras conhecidas, estabelecendo 

relações entre o que é falado e o que está escrito; 

 Reconhecimento das diferenças, valorizando o lado positivo delas; 

 Criação de textos e histórias por meio das gravuras, registrando as 

leituras com desenhos, pinturas e recorte/colagem, desenvolvendo habilidades 

amplas e finas; 

 Observação da natureza e seus elementos como obra da criação divina 

a ser respeitada e preservada em todos os nossos momentos contemplativos; 

 Valorização dos sonhos, despertando a imaginação e a criatividade. 

 

CRONOGRAMA 

 Este Projeto será desenvolvido durante o ano letivo de 2019 e aplicado a 

todos os alunos matriculados no Jardim de Infância 312 Norte. 

  

REFERÊNCIAS 

1 ABRAMOVICH, F. Literatura infantil: gostosuras e bobices. 5 ed. São Paulo: 

Scipione, 1995. 

2. Referencial curricular nacional para a educação infantil 

 

AVALIAÇÃO 

Este projeto será avaliado processualmente e, ao final do ano letivo, 

proceder-se-á à sua reavaliação com vistas à sua continuidade no ano seguinte.  

Nessa avaliação, serão levadas em consideração sua aceitação e 

viabilização, sobretudo no tocante aos recursos pedagógicos. 
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FIGURA 54: Jardim Literário 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2018 
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13.4. PROJETO “CANTA JARDIM” 

 
APRESENTAÇÃO 
 A música é um recurso ímpar para ampliar as várias formas de linguagem, 

especificamente a oral, a visual e a corporal, além de purificar o espírito. Em outras 

palavras, a música afeta positivamente o físico e a alma, aperfeiçoa a concentração, 

otimiza a memória e estimula a sensibilidade. 

 Em virtude desse longo alcance, nota-se que sua função socializadora deve 

ser ressaltada. Não se pode atribuir a ela caráter meramente recreacional, o que 

poderia banalizar sua importância, perdendo-se, assim, sua dimensão pedagógica.  

 Este Projeto pretende colocar a música no seu devido lugar quanto ao 

enriquecimento das linguagens supramencionadas. 

 Parafraseando a pedagoga e especialista em Música, Maria Lúcia Cruz 

Suzigan, a estimulação do cérebro passa pela música como expediente de 

conquista de outras formas de linguagem.   

 

TÍTULO DO PROJETO 

“Canta Jardim” 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 É doloroso admitir que a violência está ocupando manchetes de jornal, 

espaço nas mídias sociais, o quotidiano das pessoas. Chega-se ao absurdo de se 

espantar com gestos de solidariedade e altruísmo, quando, na verdade, as atitudes 

violentas é que deveriam causar repugnância e reprovação. 

 É necessário que se transforme a sociedade por meio de gestos, atitudes e 

atividades que conduzem o indivíduo a buscar o equilíbrio em sua conduta, a 

harmonia com o outro e a sensibilidade diante da vida. 

 É nesse contexto que se viu a necessidade de elaboração de um projeto que 

impulsionasse esses aspectos, sobretudo visando ao enfrentamento harmonioso e 

pacífico dos problemas sociais presentes nesse quadro de violência. Assim, como 

forma de despertar atitudes de sensibilidade, prazer pela vida e enriquecimento 

cultural e artístico, adotou-se a música como foco para a edificação de uma 

sociedade melhor. 
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 O ponto crucial deste Projeto é tentar apontar solução para a ausência de 

sensibilidade por intermédio da música, trabalhada de forma pedagógica e 

educativa. 

ESCOLHA DO TEMA GERADOR 

 A ideia principal da escolha do referido tema foi buscar abrangência de uma 

educação que superasse os conteúdos formais e se baseasse também na música 

como recurso prazeroso para captar a sensibilidade das crianças. 

 
 

PÚBLICO-ALVO 

 Este Projeto terá sua aplicação destinada às crianças matriculadas no Jardim 

de Infância 312 Norte, no ano de 2019. 

 

JUSTIFICATIVA 

A música está presente no dia a dia de todas as pessoas. Desde antes do 

nascimento, a criança ouve e percebe sons e ritmos. “A música proporciona 

momentos de intensa emoção, mexe com a memória e alegra ou acalma os 

ambientes de acordo com a necessidade e tudo acontece de forma bem natural. 

Sem que se precise ensinar como agir quando se ouve uma canção” (Revista Guia 

Escolar 2010, p. 6). 

 Reconhecendo, assim, a presença e a importância da música e em 

cumprimento à Lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008, que determina que a música 

deva ser conteúdo obrigatório da Educação Básica a partir de agosto de 2011, 

propôs-se intensificar o trabalho já existente com a musicalização nas turmas de 1º e 

2º Períodos da Educação Infantil nesta U.E., em consonância com a Organização 

Curricular do Currículo em Movimento, da Educação Infantil, da Secretaria de 

Educação do DF no Componente “Linguagem Artística”. 

  

OBJETIVO GERAL  

Proporcionar as nossas crianças o contato com a música de muitas e 

variadas maneiras, favorecendo-lhes não apenas o desenvolvimento afetivo, 

cognitivo e social, mas também a sensibilização quanto ao valor inerente a essa 

manifestação artística. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Explorar materiais e a escuta de obras musicais para propiciar o contato e a 

experiência com a linguagem musical; 

 Brincar com a música, imitar, inventar e reproduzir sons; 

 Explorar o movimento corporal; 

 Cantar músicas curtas e de fácil memorização com temas sobre o corpo, 

como bater palmas, bater pés, gesticular com os dedos e tornozelos; 

 Apresentar a música como uma das mais importantes manifestações de 

nossa cultura; 

 Desenvolver a criatividade e a sociabilidade dos alunos; 

 Despertar o interesse pela iniciação à música; 

 Desenvolver a sensibilidade por meio da música; 

 Estimular talentos por meio da música; 

 Trabalhar a pluralidade cultural; 

 Diferenciar fontes sonoras diversas; 

 Integrar e motivar as crianças por intermédio da música; 

 Explorar o movimento corporal; 

 Desenvolver a memória musical; 

 Desenvolver a percepção auditiva; 

 Concentrar-se; 

 Diferenciar sons e ruídos; 

 Enumerar a sequência numérica por meio da música com numerais; 

 Explorar diferentes instrumentos de som; 

 Reconhecer o papel da música como um dos instrumentos de respeito às 

diferenças, levando-se em conta suas modalidades e gêneros. 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS 

 Os eixos integradores se fundam no cuidar e educar, bem como no brincar e 

interagir. 

 Já o campo de experiência tem como base o eu, o outro e o nós.  

 

METODOLOGIA 

 “A manifestação artística musical (...) precisa ser explorada para além das 

funções de comando atitudinal como geralmente se observa nos espaços de 

Educação Infantil. A educação da escuta atenta e intencional às variedades sonoras 
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existentes no cotidiano da criança vai além do trabalho puramente imitativo ou 

reprodutivo de técnicas de utilização instrumental, ou do mero canto de canções 

infantis sem intencionalidade educativa musical. Ela deve promover condições do 

desenvolvimento de um trabalho investigativo cujo material sonoro observado e 

reconhecido em suas características (altura, timbre, andamento, intensidade etc.) 

pode se tornar produção de elementos e trilhas sonoras para histórias, composições 

individuais ou coletivas, enriquecendo a expressão, a fruição e a apreciação musical 

da criança.” (MARTINEZ; PEDERIVA, 2014). pp. 77 e 78. 

 

 Em cumprimento a essas ideias teóricas, buscar-se-á concretizá-las por 

intermédio das etapas e procedimentos que se seguem. 

 Incentivo à prática do canto uma vez por semana em sala de aula; 

 Acesso a instrumentos musicais (bandinha da escola); 

 Audição de diversos tipos de música (clássica, popular); 

 Exploração, expressão e produção do silêncio e de sons, com a voz, o corpo 

e materiais sonoros; 

 Concessão de oportunidade aos familiares que trabalham com música ou 

tocam algum instrumento para se apresentarem na Escola; 

 Parceria com um professor para ministrar aulas de música às crianças uma 

vez por semana; 

 Coreografia de músicas preparadas para as apresentações durante o ano. 

CRONOGRAMA 

A duração do projeto ocupará todo o ano letivo de 2019. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRITO, Teca Alencar. A música na educação infantil. São Paulo: Petrópolis, 2003. 

Currículo em movimento da educação básica: educação infantil. Brasília: 2018. 
 

 

Avaliação 

 Este Projeto merecerá adequada avaliação a qual ocorrerá durante o ano 

quando o professor observará o interesse, as dificuldades e conquistas de cada 
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criança. Caberá ao professor, ainda neste aspecto de avaliação, incentivar os que 

apresentarem mais dificuldades. 

 

 

FIGURA 55: Projeto “Canta Jardim” 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2017 
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13.5. PROJETO “JARDIM EM MOVIMENTO” 

 

APRESENTAÇÃO 

  A proposta de trabalho visa à ocupação das crianças, as quais, por meio de 

esporte, possam se desenvolver integralmente, sobretudo no que diz respeito ao 

implemento dos fatores que integram a cidadania. Por intermédio de uma prática 

desportiva, procuram-se atingir modelos positivos de desenvolvimentos humanos. 

 O balé e o aikido são modalidades esportivas que podem ser praticadas por 

todos, por quaisquer faixas etárias. Inclusive, pode-se afirmar que são indicadas 

para crianças e jovens que apresentam distúrbios de comportamento, tanto na 

escola como no convívio familiar, pois elas diminuem ou até eliminam qualquer tipo 

de agressividade.  

 Além disso, desenvolvem a conscientização da corporeidade em relação ao 

meio, espaço, tempo, ritmo e velocidade, bem como o desenvolvimento de 

habilidades psicomotoras.  

  

TÍTULO DO PROJETO 

O Projeto se intitula “Jardim em Movimento” (balé e aikido) 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 Deve-se constituir missão e objetivo de toda escola a vivência de valores 

como disciplina, respeito, companheirismo, cidadania, dentre outros.  

 Notam-se, no entanto, certo abandono e até mesmo situações em que se 

verifica o total desconhecimento desses valores.  

 A família se vê envolvida com aspectos materiais, também importantes para a 

sobrevivência no quotidiano, porém tem relegado a segundo plano aspectos 

fundamentais e imprescindíveis à formação humana.   

 É nessa circunstância na qual se insere a escola que se caracteriza pela 

consciência de seu papel não apenas de gerador e transmissor de conhecimentos, 

mas, fundamentalmente, de formador de ser humano, considerando sua estrutura 

moral, ética e cidadã. 

  

 

ESCOLHA DO TEMA GERADOR 
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 A escolha do tema teve como base o desenvolvimento do espírito 

cooperativista, solidário e fraterno com o propósito de promover a vivência da 

cidadania plena em todos os setores sociais. 

 

6 – METODOLOGIA  

 A prática do karatê obedece a uma metodologia de educação integral. É uma 

fonte de riqueza inesgotável do ser humano alcançar a sua filosofia de vida.  O 

aikido na sua prática desenvolve agilidade, percepção, raciocínio rápido e correto, 

boa postura, concentração, responsabilidade, disciplina, liderança, força de vontade, 

determinação e respeito mútuo, socialização, prevenção e manutenção da saúde, 

estabilidade emocional, independência, autoconfiança, resistência, espiritualidade. 

 O ballet, por seu turno, desenvolve praticamente os mesmos requisitos 

atinentes ao aikido, acrescentando a sensibilidade para com a música, a 

graciosidade nos movimentos e a leveza dos gestos. 

  

 

PÚBLICO-ALVO 

 As crianças matriculadas no ano de 2019 no Jardim de Infância 312 Norte.

  

JUSTIFICATIVA 

 

 Esse Projeto foi aprovado por quase unanimidade contando com a 

participação de nossa comunidade escolar. 

Foi a partir de discussões a respeito do trabalho para minimizar e até mesmo 

eliminar a violência e a agressividade que se vislumbrou a necessidade de 

elaboração de um projeto que facilitasse essa proposta. 

São notórias as situações de conflito nas quais se constatavam atitudes que 

mereciam e mereceram a necessária atenção para que fossem evitados. 

 Também mereceram reflexão a agressividade nas demais escolas e sua 

propagação por meio da mídia e Internet.  

Muitas vezes, a violência tem sido o recurso utilizado para vencer qualquer 

contrariedade, quando o corpo reage automática e mecanicamente.  

Nesse sentido, a escola e os pais devem trabalhar harmoniosamente com 

filhos/crianças as questões de limites, permissividade, agressividade e resolução de 

conflitos. 
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 A partir desse projeto, procuraram-se viabilizar palestras que envolvessem 

toda a comunidade escolar, trechos de reportagens enviadas às famílias e discutidas 

na escola, além de orientações e outros expedientes. Enfim, tem-se estudado a 

respeito de como melhor trabalhar com essas crianças. 

 Professores regentes e professores parceiros/voluntários trabalham juntos em 

sala de aula, visando, além do desenvolvimento motor, às atividades recreativas, a 

melhoria da autoestima e da autoconfiança, estabelecendo o companheirismo e a 

fraternidade, promovendo o equilíbrio no convívio escolar, familiar e, 

consequentemente, na sociedade. 

  Além de tudo, as atividades proporcionarão o desenvolvimento físico e 

mental dos praticantes, induzindo-os ao caminho que lhes promova vida equilibrada 

e saudável, transformando-os não em grandes campeões e, sim, em verdadeiros 

cidadãos do mundo. 

 As atividades são desenvolvidas em sala de aula e no pátio da escola.   

  

 

 

OBJETIVO GERAL 

Com a finalidade de amenizarmos ou até eliminarmos os comportamentos de 

agressividade, foi elaborado este Projeto no qual se incluem atividades como o ballet 

e o aikido, de forma recreativa, procurando um desenvolvimento integral e 

harmonioso do educando, junto com nossos parceiros e professores regentes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Auxiliar professores, pais e crianças na resolução de situações de 

conflitos e agressividade; 

 Viabilizar situações de estudo por meio de palestras, discussões e 

orientações a respeito de como lidar com os conflitos; 

 Trabalhar harmoniosamente com as crianças questões de limites, 

permissividade, agressividade e resolução de conflitos; 

 Trabalhar com a criança, visando ao seu desenvolvimento motor, a 

recreação, a melhoria da autoestima e da autoconfiança; 

 Trabalhar a autonomia da criança. 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS 
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 O campo de experiência tem como foco o eu, o outro e o nós, assim como o corpo, 

os gestos e movimentos. 

 Serão trabalhados:  

 a vivência de rotinas, envolvendo a organização dos tempos, espaços e materiais, de 

modo a constituir, gradualmente, sua autorregulação e autonomia; 

 a identificação e elaboração de regras e limites nas relações, desenvolvendo, 

progressivamente, a capacidade de autorregulação; 

 o desenvolvimento de atitudes antirracistas, antissexistas, anti-homofóbicas e 

antibullying; 

 a identificação e utilização de diferentes possibilidades de comunicação com as 

pessoas do convívio social, respeitando e negociando as regras sociais; 

 a criação, com o corpo, de formas diversificadas de expressão de sentimentos, 

sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, 

dança, teatro, música, entre outros; 

 a demonstração de controle e adequação do uso do corpo em brincadeiras e jogos, 

na escuta e reconto de histórias, em atividades artísticas, entre outras; 

 criação de movimentos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades 

artísticas como dança, teatro e música; 

 o reconhecimento progressivo do próprio corpo em brincadeiras, jogos e demais 

atividades, assim como na interação com os outros; 

 a experimentação de diferentes situações que ampliem a consciência das 

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

e flexibilidade); 

 a criação e e compartilhamento de situações que envolvam movimentos, com outras 

crianças e com adultos; 

 a criação e a valorização de movimentos pela utilização de diferentes modalidades 

de dança; 

 o reconhecimento e a nomeação de sensações e ritmos (rápido, lento, forte, fraco...) 

por meio de movimentos corporais associados a diferentes sons. 

 

 

METODOLOGIA 

 As aulas serão realizadas, conforme disponibilidade, às terças-feiras e 

quintas-feiras; 

 As aulas serão realizadas no espaço físico do Jardim e em horário de 

aula (parquinho), sob a orientação do professor regente; 
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 Sempre que possível, anualmente, realizar-se-á um dia de culminância 

do Projeto, intitulado Mostra de aikido e ballet; 

 Os professores do projeto receberão ajuda para custear seu transporte 

e alimentação. Essa ajuda consistirá de contribuições voluntárias dos pais e não se 

revestirá de caráter obrigatório, nem condição de pagamento, para acesso do 

estudante ao projeto; 

 Atendendo aos pedidos da comunidade, em especial dos pais das 

crianças egressas deste Jardim, a escola será aberta à comunidade sob orientação 

dos professores parceiros e supervisão da equipe da escola para realização das 

atividades de aikido e ballet. 

  

 

 

CRONOGRAMA 

 Este Projeto tem a duração prevista para todo o ano letivo de 2019. 

 

REFERÊNCIAS 

1. ALVARENGA, Arnaldo Leite de. Memória em dança no Brasil: um mapeamento. 

In: IV Reunião Científica de Pesquisa e Pós-graduação em Artes Cênicas. Belo 

Horizonte, 2007. 

1. CAMINADA, E.; ARAGÃO. V. Programa de Ensino de Ballet: Uma proposição. 

Rio de janeiro: Universidade Ed., 2006. 

2. Currículo em movimento do Distrito Federal – Educação Infantil, 

Secretaria de Educação do Distrito Federal, 2. edição, Brasília, 2018. 

3. NISHIDA, Makoto. Aikido, a arte marcial do terceiro milênio. Editora On Line. 

 

AVALIAÇÃO 

Este projeto será avaliado processualmente e, ao final do ano letivo, 

proceder-se-á reavaliação para que haja continuidade no ano seguinte.  

Nessa avaliação, serão levadas em consideração sua aceitação e 

viabilização, tanto quanto à logística, como quanto aos recursos pedagógicos 

disponíveis. 
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FIGURA 56: Projeto “Jardim em movimento” 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2018 

 

 

 

FIGURA 57: Projeto “Jardim em movimento” 

Fonte: Acervo do JI 312 Norte, 2018 
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15. ANEXOS 

15.1. INFORMATIVO DA UE – O INFOJARDIM COMPÕE A AGENDA DA 

ESCOLA: 

JARDIM DE INFÂNCIA 312 NORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2019 

JUNTOS SOMOS FORTES!! 

Endereço: SQN 312, Área Especial 

TelefoneS: 3901-7527   /   3273-6992 

Email: j.i.312norte@gmail.com 

Site da Secretaria de Educação: www.se.df.gov.br 

 

NOSSA EQUIPE 

Direção: 

 DIRETORA: Profª Aline Mendes Carvalho Dantas 

 VICE-DIRETORA: Profª Evanda Aranda Teixeira 

  

Secretaria:  

 CHEFE DE SECRETARIA: Ivete Gomes de Souza 

 AUXILIAR DE SECRETARIA: Alexandra José Delfino 

 

Coordenação Pedagógica: 

 Profª Ana Cristina Terra Vendramini 

 

Sala de Recursos: 

 Profª Rosa Maria Martins 

 

Equipe de Atendimento Especializado: 

 PEDAGOGA: Profª Adriana Gonçalves 

 PSICÓLOGA: Tatiane de Oliveira Machado 

 

Professoras em atividades Técnico-Pedagógicas: 

 Profª Aurora A. Caldeira Gomes 

http://www.se.df.gov.br/
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 Profª Clerry Maria Garcia Ferreira 

 Profª Maria das Graças Guedes de Campos 

 Profª Patrícia Bouzada Barros 

 

Equipe de Professores: 

Turno Matutino: 

 SALA 1 → Professora Janaína – 1º Período “A” 

 SALA 2 → Professora Lucinete – 2° Período “A” 

 SALA 3 → Professora Juliana –  2° Período “B” 

 SALA 4 → Professora Noemia Maria – 1° Período “B” 

 SALA 5 → Professora Camila Brasil – 1° Período “C” 

 

Turno Vespertino: 

 SALA 1 → Professora Carla Letícia – 1° Período “D” 

 SALA 2 → Professora Carla Abreu – 2° Período “C” 

 SALA 3 → Professora Andréa Rejane – 2° Período “D” 

 SALA 4 → Professora Ana Cláudia – 1° Período “E” 

 SALA 5 → Professora Camila Miziara – 2° Período “E” 

 

Professores Parceiros 

 Projeto Jardim em Movimento 

o Aikidô: Professor Júnior 

o Balé: Professora Ana  

 

Equipe de Agentes de Gestão Educacional: 

 

Auxiliar de Portaria: 

 Arnaldo e Francisca 

Auxiliares de Vigilância: 

 Edson, Vilson e Eulâmpio 

 

Conservação e Limpeza: 



122 

 

 
 

 A escola possui servidores terceirizados, vinculados à empresa JUIZ DE 

FORA, em contrato realizado com a SEDF. Servidores terceirizados: Maria, 

Edna, Shaiane e Leandro. 

 

Merenda: 

 A escola possui servidores terceirizados, vinculados à empresa G&E, em 

contrato realizado com a SEDF. Cozinheiras: Cleide e Maria do Socorro. 

 

CONSELHO ESCOLAR E APM 

 O Conselho Escolar e a APM compõem-se de profissionais da Escola e de 

Pais que também representam as crianças. Num trabalho de parceria, visam apoiar 

o gerenciamento e contam com a colaboração de todos, buscando não só melhorias 

físicas e pedagógicas como também a integração de toda comunidade nos 

encontros sócio-culturais. 

 Normas de funcionamento estão configuradas no Estatuto, registrado em 

cartório. Estamos sempre à sua disposição para esclarecimentos a respeito de 

quaisquer dúvidas que possam surgir quanto à escrituração, balancetes e demais 

atividades da APM. 

 As contribuições são fixadas no Estatuto em 10% do salário mínimo (R$ 

99,80), mas, em reunião da APM, houve acordo com os pais no sentido de que tal 

contribuição voluntária, em 2019, será de R$ 50,00. 

 Os recursos do PDAF são recebidos por meio da APM do Jardim de Infância 

312 Norte. 

CONSELHO ESCOLAR  

 Presidente – Ana Cristina Terra Vendramini 

 Vice-Presidente – Olívia Gomes da Costa 

 

APM – Associação de Pais de Mestres do Jardim de Infância 312 Norte. 

 Presidente da APM – Aline Mendes Carvalho Dantas 
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ROTINA ESCOLAR 

 

ATUALIZAÇÃO DE DADOS DOS ALUNOS 

 Recomendamos a constante atualização de seus dados na secretaria da 

escola, principalmente números de telefones, endereço e dados a respeito da saúde 

do aluno, tais como tratamento de saúde, uso de medicamentos controlados e 

alergias. 

 

UNIFORME 

 O uso do uniforme em todas as escolas PÚBLICAS e PRIVADAS visa à 

identificação do aluno dentro e fora da escola, o que proporciona maior segurança 

para as crianças e facilita o reconhecimento destas pelo servidor da portaria. É 

obrigatório em todas as atividades extraclasse. 

 O uniforme diário compõem-se de: camiseta padrão da Escola; calça 

comprida, bermuda, short saia, short azul marinho. Se possível, evitar jeans; 

 Tênis ou sandália sem salto, de preferência azul, preto ou branco. 

A APM, a fim de facilitar a vida dos pais, no mês de dezembro fez uma 

encomenda de uniforme que está à venda aos pais e responsáveis, na 

secretaria da escola. 

 

MERENDA ESCOLAR 

 As escolas da Rede Pública do Distrito Federal recebem do FNDE/MEC os 

gêneros básicos para a preparação da merenda escolar. Por meio do projeto “BOA 

ALIMENTAÇÃO”, desenvolvido na escola, com os recursos da APM e em 

campanhas junto aos pais e alunos, nossa merenda tem sido bastante rica.  

 Querida Família, procure conhecer o cardápio semanal e incentive seus filhos 

a lanchar na escola. Toda 5ª feira será o dia da fruta, quando pediremos que cada 

família contribua, sempre que possível, com um tipo de fruta para ser servida 

coletivamente às crianças. 

 

ATENDIMENTO DA ESCOLA 

 Horário de atendimento da secretaria: 

 MATUTINO: das 7h20 às 12h 

 VESPERTINO: das 13h às 17h30 
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 Horários de aula: 

MATUTINO → das 7h30 às 12h30 – abertura do portão para os pais 

12h10 

  VESPERTINO → das 13h às 18h – abertura do portão para os pais 

17h40 

 Para melhor garantir a segurança de nossos alunos, o portão só será aberto 

10 minutos antes do início das aulas. 

 Gostaríamos de alertar para os horários de entrada e saída das crianças, para 

que não haja transtornos. No horário de entrada, na hora da fila de cantorias ou na 

rodinha de novidades, é muito importante que a criança esteja presente, pois são 

realizadas atividades riquíssimas dentro de sua rotina diária. Deve-se também ter 

atenção para o horário de saída das crianças que ainda estão construindo suas 

noções de tempo e não entendem a saída dos colegas e o atraso de seus pais. A 

propósito é no final da aula que melhor podemos limpar o ambiente escolar para 

deixarmos tudo pronto para o turno seguinte. 

  

FREQUÊNCIA / PONTUALIDADE 

 A Escola entende os atrasos quando estes são eventuais. A falta de 

pontualidade prejudica o desenvolvimento escolar da criança. Eventualmente, a 

tolerância será de 15 minutos. A Escola deverá ser comunicada sobre a ausência do 

aluno. Em caso de doença, o atestado deverá ser entregue à professora, para 

justificar a falta. 

 Atenção, os atestados médicos justificam as faltas, mas não as abonam. 

Quando houver necessidade de faltas, favor comunicar à escola. 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 A coordenação pedagógica é feita pelos professores que planejam, orientam, 

acompanham e avaliam as atividades, dando suporte ao projeto educativo, 

promovendo ações que contribuam com as práticas pedagógicas do dia a dia. 

 Toda professora dispõe de um horário de coordenação (horário contrário ao 

de sala de aula) que também é destinado ao atendimento aos pais. Havendo 

necessidade de conversar, basta marcar horário com a professora para os dias de 

3ªs e 5ªs feiras. 
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 Precisamos dar atenção TOTAL aos alunos; por isso, é importante respeitar o 

horário da professora, evitando conversas, recados ou observações nos horários de 

entrada e saída de aula do aluno. Em casos urgentes ou não podem procurar à 

Direção. 

 

ENSINO ESPECIAL 

 A professora da sala de recursos é aquela que dará suporte à professora 

regente no que se refere às dificuldades de aprendizagem dos Alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais (ANEE‟s). 

 Escola de Educação Inclusiva: Nossa escola é uma escola de 

educação inclusiva; portanto, recebemos Alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais (ANEE‟s). O trabalho realizado com esses 

alunos é muito importante, pois constitui oportunidade para que se 

possa aprender a lidar com as diferenças e a respeitar as pessoas em 

sua dignidade. 

 

MATERIAL ESCOLAR / OBJETOS PESSOAIS 

 É frequente o esquecimento de casacos na escola. Nesses casos, o 

responsável poderá recorrer ao serviço de achados e perdidos do Jardim de Infância 

junto à Direção. Lembramos que o material e o uniforme deverão ser 

identificados. A escola não pode se responsabilizar por uniformes perdidos 

sem identificação. 

 

SAÚDE 

 A criança, quando adoece, necessita de repouso e cuidados adequados que 

somente a família e os médicos podem oferecer. O aluno indisposto fica 

constrangido por não ser capaz de participar das atividades escolares. 

 Recomendações importantes: 

 Não é permitido que se enviem remédios pela criança, considerando o 

risco de ingestão deles por outra criança ou mesmo o esquecimento do 

horário determinado. Para  a segurança das crianças, sugerimos que 

os pais ou responsáveis, programem o horário do medicamento com 

atenção para não coincidir com o horário escolar. Se coincidir o 

responsável pode vir até a escola ministrar o medicamento. 
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AGENDA 

 As agendas têm como objetivo principal uma melhor comunicação da escola 

com a família e da família com a escola. Deverão ser apenas assuntos relevantes, 

pois para uma professora, com um número grande de alunos, fica impossível ler e 

respondê-las diariamente. 

 Os avisos serão disponibilizados também via e-mail cadastrado na secretaria 

da Escola. Mantenha seus e-mails atualizados e habitue-se a olhá-los todos os dias. 

Qualquer dúvida ou questionamento podem ser feitos pelo email da escola 

j.i.312norte@gmail.com  

  

ANIVERSÁRIOS 

 O aniversário de seu filho poderá ser comemorado aqui no Jardim, no horário 

normal de aula. Para isso, basta comunicação prévia na secretaria, com 

antecedência mínima de uma semana. Os responsáveis solicitem as orientações na 

secretaria como será realizado o aniversário. 

 

PROJETOS 

PROJETO “EU, NO JARDIM, CIDADÃO DO MUNDO” 

 A transmissão do conhecimento e o compartilhamento de vivências entre as 

pessoas que compõe a comunidade tornam a escola o espaço privilegiado para 

tornar o indivíduo protagonista de seu desenvolvimento. 

 É também papel da escola promover a conquista da identidade social e 

cultural do indivíduo, proporcionando a ele meios e recursos para que se torne um 

ser crítico e reflexivo. 

 Juntamente com a aquisição de conhecimentos, o aluno deve se 

conscientizar de seu compromisso com a sociedade e com o mundo à sua volta, 

procurando torná-los melhores, mais humanos e menos desiguais. Assim, ele se vê 

como cidadão enriquecendo sua vida com valores sociais, culturais e humanos. 

 Por isso, neste ano, o Projeto norteador é “Eu, no Jardim, Cidadão do 

Mundo” que procura estimular o aluno a ser cidadão honesto, de valor, preocupado 

com o outro e com a comunidade em que está inserido. 
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PROJETO “NO JARDIM, BRINCADEIRA É COISA SÉRIA” 

 Segundo Jean Piaget, “o professor não ensina, mas arranja modos de a 

própria criança descobrir.” Desenvolvemos esse projeto que visa implementar o 

trabalho com jogos e brincadeiras de uma forma lúdica e de vivência, estimulando o 

raciocínio lógico, a criatividade, auxiliando as crianças no processo de construção do 

conhecimento, respeito ao próximo, regras de convivência, organização e cuidados 

com os brinquedos, assim pretendemos que ela descubra o mundo e suas relações 

com o meio. 

 Este projeto é desenvolvido durante o ano inteiro, pois “brincar” é coisa séria 

e se aprende brincando. 

Para auxiliar os professores neste projeto, temos uma professora parceira às 

2ªs feiras. 

 

PROJETO “JARDIM EM MOVIMENTO” 

 É um projeto que está em consonância com o Projeto Político Pedagógico da 

escola, e com o qual as crianças vibram. 

 Nosso objetivo é reduzirmos comportamentos de agressividade, por meio de 

atividades com as professoras regentes, como as brincadeiras no Parquinho e 

também por meio de atividades como o Ballet e o Aikidô. Procuramos não só 

viabilizar situações de estudo como palestras, discussões e orientações a respeito 

de como lidar com os conflitos, como também trabalhar harmoniosamente com as 

crianças questões de limites, permissividade, agressividade e resolução de conflitos. 

A criança é estimulada a desenvolver sua habilidade motora, a recreação, a 

melhoria da autoestima e da autoconfiança. 

 À frente deste projeto, acompanhados das professoras regentes, estão 

profissionais habilitados, verdadeiros parceiros do Jardim.  

 As aulas do Projeto “Jardim em Movimento” (ballet e aikidô) acontecem às 3ªs 

e 5ªs feiras. 

 Também fazem parte desse projeto as atividades no PARQUE de areia nas 

2ª, 3ª e 4ª feiras. Nossos alunos têm direito a 45 minutos de parque. Nesse local, 

eles brincam com a supervisão de sua professora regente. Este momento é valioso 

para eles, pois, no parque, realizam-se as relações mais próximas com os demais, 

quando brincam livremente e procuram resolver, de forma mais efetiva e sem a 

intervenção direta da professora, suas dificuldades e conflitos. Também são uma 
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excelente oportunidade de desenvolvimento dos movimentos. As atividades no 

parque de areia serão às 2ªs, 4ªs e 6ªs feiras. Em dias de chuva, temos um parque 

alternativo. 

 

 PROJETO “MUITO ALÉM DO JARDIM” 

 Esse projeto procura não só trazer o mundo da literatura para a sala de aula, 

como também despertar nas crianças e suas famílias o hábito da leitura e o contato 

com vários gêneros literários. Toda 6ª feira, as crianças levam uma sacolinha com 

um livro de literatura infantil, que deverá ser uma leitura prazerosa com a família e 

na 2ª feira será feito o trabalho de retorno da história com a professora. 

 As sacolinhas serão fornecidas pela escola, no início do ano letivo e, se 

houver algum extravio, será solicitada a colaboração de R$ 15,00 para repô-las, 

para que, desta forma, o projeto não seja interrompido. 

 

PROJETO “CANTA JARDIM” 

 Segundo os Referenciais Curriculares, “ouvir música, aprender uma canção, 

brincar de roda, realizar brinquedos rítmicos, jogos de mãos etc., são atividades que 

despertam, estimulam e desenvolvem o gosto pela atividade musical, além de 

atenderem a necessidades de expressão que passam pela esfera afetiva, estética e 

cognitiva.” Durante este ano, continuaremos trabalhando a MÚSICA na Educação 

Infantil dentro do planejamento semanal, para que a construção do conhecimento 

desta linguagem ocorra de forma significativa. Temos uma professora de música que 

auxilia e enriquece o trabalho em sala de aula. 

  

HINO NACIONAL 

 Obedecendo à Lei nº 12.031 de 21/09/2009, que orienta todas as escolas 

públicas e privadas a executarem semanalmente o Hino Nacional e visando 

familiarizar nossas crianças com esse símbolo nacional, sempre teremos um 

momento cívico no início das aulas, às 6ªs feiras. Procurem chegar sempre no 

horário e, se chegarem atrasados, aguardem no portão o término do Hino para se 

juntarem ao grupo. 
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SALA DE INFORMÁTICA 

 Temos uma sala de informática com computadores do Ministério da 

Educação.  

 No decorrer do ano, as professoras incluirão no seu planejamento atividades 

de informática para enriquecer os conteúdos trabalhados em sala de aula. 

  

PASSEIOS 

 Lembramos que é fundamental a participação de seu filho nesses momentos 

culturais que fazem parte das atividades a serem desenvolvidas na Educação Infantil 

e que contribuem para o desenvolvimento social, afetivo e cognitivo e o 

enriquecimento da linguagem oral. 

Só poderão participar dos passeios externos realizados com a escola e 

demais saídas pelas proximidades da escola, as crianças uniformizadas e 

devidamente autorizadas por seus responsáveis. 

 

6ª FEIRA DO BRINQUEDO 

 Toda sexta-feira é permitido aos alunos trazerem brinquedos pessoais, mas 

deve-se tomar cuidado para que esses brinquedos sejam simples. 

 É importante que todos zelem por seus brinquedos e de seus colegas. 

 

REUNIÕES DE PAIS E PROFESSORES 

 As reuniões são de grande importância para conferir e avaliar andamento da 

turma, combinados da professora com os pais e o “aproveitamento” dos alunos. 

REUNIÃO GERAL – 21/02/2019 – 5ª feira – às 18h30 horas. 

1ª Reunião Pedagógica 

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 

25/02 26/02 27/02 28/02 01/03 

 

1º semestre  2º semestre 

Sala 5 Sala 4 Sala 3 Sala 2 Sala 1  1ºs Períodos 2ºs Períodos 

05/07 04/07 03/07 02/07 01/07 10/12 09/12 
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As reuniões serão realizadas nos seguintes horários: 

Turno MATUTINO: das 8h às 9h 

Turno VESPERTINO: das 13h30 às 14h30 

(Todas essas datas estão sujeitas a alterações) 

 ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS 

 São atividades que se constituem em culminâncias de nossos trabalhos, 
eventos importantes para o desenvolvimento social e cognitivo de nossas crianças. 
É importante que todos tenham o conhecimento de que tais atividades são 
realizadas de acordo com a Proposta Pedagógica do Jardim, não se constituindo de 
comemorações soltas, sem objetivos ou sem significado próprio. 
 

Datas Atividades a serem desenvolvidas 

01/03 Bailinho de carnaval. 

04 a 08/03 
Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação 

Inclusiva. 

13/03 Almoço em família no Jardim – 11h30 às 13h. 

18 a 22/03 
Semana de Conscientização do Uso Sustentável da Água nas Escolas 

da Rede Pública de Ensino do DF. 

MARÇO Noite das vivências. 

08 a 12/04 Bazar. 

10/04 Almoço em família no Jardim – 11h30 às 13h. 

15 a 18/04 Oficinas de Páscoa. 

22 a 26/04 Aulão com as famílias – Apreciação dos Projetos. 

ABRIL Passeio – Atividade Cultural. 

ABRIL Noite das vivências. 

06 a 10/05 Semana de educação para a vida. 

08/05 Almoço em família no Jardim – 11h30 às 13h. 

10/05 Homenagem às mães / Dia Letivo Temático. 

22/05 Jardim Literário / Aniversário do Jardim. 

MAIO Noite das vivências. 

14/06 Festa Junina. 

JUNHO Noite das vivências. 

01 a 05/07 Reunião de pais / Bazar desapego. 

31/07 Reunião com os pais de alunos do 2º Período. 

09/08 Homenagem aos pais. 
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14/08 Almoço em família no Jardim – 11h30 às 13h. 

29/08 Dia Letivo Temático. 

AGOSTO Passeio – Atividade Cultural. 

AGOSTO Noite das Vivências. 

09 a 13/09 Bazar Desapego. 

11/09 Almoço em família no Jardim – 11h30 às 13h. 

SETEMBRO Aulão com as famílias – Apreciação dos Projetos. 

SETEMBRO Noite das vivências. 

05/10 

SÁBADO 

 

Festa das crianças. 

07 a 11/10 Semana de atividades em comemoração ao Dia das Crianças. 

09/10 Almoço em família no Jardim – 11h30 às 13h. 

OUTUBRO Noite das vivências. 

06/11 Dia Letivo Temático. 

13/11 Almoço em família no Jardim – 11h30 às 13h. 

23/11 

SÁBADO 

 

Mostra de Ballet e Judô / Apresentação para os pais e familiares. 

NOVEMBRO Noite das Vivências. 

03 e 04/12 Festa de Encerramento dos alunos do  2º Período. 

06/12 Cantata de Natal dos alunos do 1º Período. 

09/12 Reunião semestral com os pais do 2º Período. 

10/12 Reunião semestral com os pais do 1º Período. 

(Todas essas datas estão sujeitas a alterações) 

 

 

Que tenhamos um ano letivo de 2019, muito proveitoso, com muitas trocas, 

curiosidades sanadas, gerando mais conhecimento e sede pelo conhecimento, que 

tudo nos leve ao crescimento social, intelectual, moral, físico, motor, emocional, 

enfim que sejamos pessoas que acreditamos na vida. 

Obrigada a todos, pela confiança, parceria e participação! 
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16.   APÊNDICES  

CALENDÁRIO ANUAL DA SEDF 
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VIVO  

ALEGRIAS  

AQUI 
 

(SEGUEM AS ASSINATURAS DE QUEM É MOTIVO PARA 

CONSTRUÇÃO DESTA PROPOSTA PEDAGÓGICA) 
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