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  1 - APRESENTAÇÃO   

  

A Educação Infantil destaca-se, 

cada vez mais, como uma fase de 

extrema importância perante a 

sociedade, comunidade política e social, 

sendo visualizada como ponto primordial 

à formação do completo cidadão que tem 

condições de agir e interagir com 

desenvoltura no mundo atual.   

Como instituição infantil 

consciente de sua importância, o 

JARDIM DE INFÂNCIA 314 SUL, na 

perspectiva de um atendimento de 

qualidade aos seus alunos, determina 

como princípio deste documento que 

constitui a Proposta Pedagógica da 

instituição de ensino, o desenvolvimento dos principais objetivos da 

Educação Infantil, para isso, evidenciando como fator preponderante para 

essa melhoria, a participação de todos os segmentos da escola, estudantes, 

pais, docentes, servidores, famílias e toda comunidade escolar. Assim, o 

Jardim de Infância 314 Sul primou por uma Proposta Pedagógica pautada 

na participação direta da Assembleia Escolar (durante a inoperância do 

Conselho Escolar), promovendo reuniões com toda a comunidade escolar, 

pesquisa de opinião pública local, com questionários de satisfação (Apêndice 

B e C), críticas e sugestões, dentre outros,  construído, ainda,  de forma 

coletiva no espaço da coordenação, tendo como referência as orientações 

encaminhadas pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, 

por meio da Subsecretaria de Educação Básica e das considerações 

propostas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, no 

Projeto Político-Pedagógico Professor Carlos Motta (documento norteador 

das diretrizes pedagógicas da SEDF), nos anseios retratados nos trabalhos 
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e pesquisas realizadas nas atividades pedagógicas e  no Currículo em 

Movimento.  A participação das crianças na construção desse documento é 

gerada através da Escuta Sensível e da observação direta de seus 

apontamentos, questionamentos e sugestões nos mais diversos momentos 

da aula (na rodinha, na hora do lanche, na hora do brincar, após aulas 

passeios e eventos diversos da escola, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partindo desse pressuposto, o que será visto nesta Proposta 

Pedagógica reflete o anseio real de toda a comunidade envolvida, tanto 

interna quanto externa, e parte dos princípios da Lei Ordinária nº 9494, de 

20/12/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB; dos Parâmetros Curriculares Nacionais; da Lei Ordinária nº 4.075, de 

23/06/62 - da Orientação Curricular; Lei nº 11.645/2008, de 10/03/08 – que 

institui a obrigatoriedade do estudo de História visando o resgate da Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena; da Lei nº 11.525, de 26/06/07 – que institui a 

inclusão no currículo e nos livros didáticos do Ensino Fundamental dos 

Direitos das Crianças e dos Adolescentes; do Parecer nº 212/2006 – do 

Conselho de Educação do Distrito Federal; da Portaria 254/08 – que dispõe 

sobre a Equipe Especializada à Aprendizagem – EEAA, com os devidos 

ajustamentos concernentes à realidade local, respeitando a criança em sua 

totalidade, com o objetivo de prepara-la para o exercício pleno de sua 

cidadania.  

GOSTO DE BRINCAR NA PISCINA – CLARA – 5 ANOS 
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Para dinamizar o trabalho político, pedagógico, administrativo e 

financeiro e com um intuito de alcançar os objetivos e melhorias qualitativas 

do ensino, o presente projeto visa dar suporte aos primeiros passos do 

educando no processo ensino aprendizagem, dando-lhe os primeiros 

embasamentos para seu desenvolvimento global amplo, incluindo atitudes 

de crítica, práticas de letramento e experiências significativas mediante 

estratégias e projetos especiais, conciliados no Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil vigente, uma vez que nossa missão é fazer 

da Educação Infantil um facilitador do acesso dos bens socioculturais e 

garantir-lhes o direito de brincar, expressar, pensar, comunicar e integrar 

socialmente.   

Os projetos especiais citados neste documento enriquecem o 

conteúdo e valorizam os profissionais neles envolvidos com a participação 

ativa da comunidade escolar.  

A proposta atual é composta de doze itens, que abordam desde a 

história desta unidade escolar, função social, princípios norteadores, 

organização do trabalho pedagógico, até aspectos inerentes às dimensões 

administrativas e financeiras e ainda concepções e instrumentos de 

avaliação do trabalho pedagógico e da implementação deste documento, o 

que favorece a aplicação dos objetivos governamentais e dos recursos 

financeiros disponibilizados, conforme atividades de estudos reflexivos da 

comunidade escolar envolvida, com o foco na realização de um trabalho 

harmonioso e flexível que corresponda aos anseios e expectativas de uma 

melhoria na qualidade do ensino-aprendizagem da Instituição.  

Ao construirmos nossa Proposta Pedagógica levamos em conta a 

realidade que envolve a escola e as famílias de nossos alunos, pois, 

naturalmente, a realidade social dos alunos afeta a sua vida escolar, e os 

dados levantados devem contribuir para orientar todo o organismo escolar 

para os fins de tratar tais indícios com a devida relevância, transformando-

os em currículo, objeto de planejamento e potencial de aprendizagem.  
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É importante salientar que este documento não se encontra finalizado, 

pois uma PP nunca será acabada, estática e definitiva, mas dinâmica e 

inacabada, ou seja, um ‘documento de identidade’ (SILVA, 1999) da Escola, 

compreendida como um campo de possibilidades. 
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2 .HISTORICIDADE DA ESCOLA   

  

Ato de Criação do Jardim de Infância 314 Sul  
Portaria 03/2014  
DODF nº 14 de 21/01/2004, p.10.  
  
Email: jardim314sul@gmail.com  
Blog: http://jardim314sul.blogspot.com.br/  
CNPJ: 00.467340/0001-27  
Telefone: 39012494  

  

 

O Jardim de Infância 314 Sul, localizado na SQS 314 - Área Especial, 

iniciou suas aulas em 12 de março de 1975, mas foi oficialmente inaugurado em 

11 de novembro do mesmo ano. A escola foi construída pelo Banco Central do 

Brasil numa área residencial cujos apartamentos eram dos funcionários do 

Banco. Naquela época os alunos eram moradores do local e em muito 

contribuíram com a relação ativa comunidade-escola.  

Em seus 44 anos de existência, o Jardim de Infância 314 Sul registra em 

sua história, ricas experiências pedagógicas e o trabalho de onze gestores. Em 

sua inauguração, a escola atendia cento e vinte alunos sob a direção da 

professora Míriam Conceição Duarte Bauer do ano de 1975 até o ano de 1977. 

Nos anos subsequentes, o número de alunos variou muito, chegando a atender 

mais de duzentos alunos distribuídos em oito turmas em determinadas gestões.   

Segundo os registros das atas foram gestores nesta unidade de ensino: 

1975- Míriam Conceição Duarte Bauer, 1981- Angélica Lourdes de Matos, 1983-

Teodora Maria Monteiro de Almeida, 1991-Delise Barbosa C. Cambraia, 1994- 

Janete Mello Feldhaus, 1995-Regina D´Árc Guedes Lopes,1999- Anita Ayres da 

Fonseca, 2010- Elisa P. Vitor e a atual, 2013- Ezielma Alves dos Santos Sousa. 

     Atualmente, a escola pode atender a cento e trinta alunos de diversas 

partes do DF e entorno, com propostas sempre atentas e adequadas à nova 

clientela e aos novos tempos. A Escola atende ao Primeiro ciclo da Educação 

Básica, ou seja, a Educação Infantil, que compreende a faixa etária de 4 e 5 
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anos. Essa faixa etária é nomeada, no Currículo em Movimento e na Base 

Nacional Comum Curricular como Crianças Pequenas. 

Contamos com oito turmas, divididas em dois turnos, matutino e 

vespertino. São dois segundos períodos e dois primeiros períodos em cada 

turno. Cinco turmas são reduzidas devido a presença de 10 alunos especiais 

diagnosticados pela Equipe de Apoio e Aprendizagem e 03 em estudo de caso. 

As salas de aula são divididas por cores, sendo elas: Sala Verde (Primeiro 

Período A e D), Sala Azul (1º Período B e C), Sala Amarela (2º Período A e C) 

e Sala Vermelha (2º Período B e D). 

 

2.1 Constituição da Comissão Organizadora   

  

  A constituição da Comissão Organizadora para a elaboração da PP 

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

processo aconteça democraticamente. A Comissão tem por objetivo estudar o 

Currículo da Educação Básica, as Diretrizes e Orientações Pedagógicas da 

Rede por meio de leituras, vídeos reflexivos, estudos de textos selecionados 

para a discussão nas coordenações pedagógicas, e registrar todas as 

observações e sugestões de seus membros, nas discussões e decisões 

retomadas em reuniões para debate da PP (coordenações, dias letivos 

temáticos, rodas de conversa com as crianças e comunidade, etc) 

   À medida que o grupo realiza os debates, a Comissão de nossa escola 

sistematiza as ideias produzindo a PP, que estará sujeito à apreciação e 

possível contribuição da Comunidade Escolar. Sua formação representa todos 

os segmentos da Comunidade Escolar, oportunizando o envolvimento de todos 

no processo, e é composta pela Equipe de Direção, Equipe de Coordenação e 

Professoras Regentes, Servidores da Carreira Assistência e Terceirizados, 

Crianças e Responsáveis. 
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2.2. Recursos Humanos  

  

Pessoal Técnico Pedagógico  

• DIRETORA: Ezielma Alves dos Santos  

• VICE-DIRETORA: Alessandra Figueredo Porto  

• CHEFE DE SECRETARIA: Roberson  Barros  

• COORDENADORA PEDAGÓGICA: Rosângela Pedrina da Silva  

 

 

 

Corpo Docente  

• Adriana de Souza Dias Correa  

• Andrea Maria N. de Nascimento  

• Ângela Maria Fleury Soares  

• Augusta Marques Martins 

• Adriano Rodrigues dos Santos 

• Luana Pillar Pereira   

• Luciney Soares 

• Magda da Conceição Alves 

• Raquel Valadares V. Portela 

• Simone Moraes de J. da S. B. Maia  

• Solange Cerqueira  

 

Vigilantes  

• Reginaldo R. Fontenele  

• Jovane Durães Ferreira 

• Valdeci Rodrigues Medeiros 

• Franscisco de Assis R. Lima 

  Nossa escola conta ainda com 

01(uma) funcionária terceirizada da Empresa Planalto, responsável pela 

execução da merenda escolar:   
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• Juracy de Almeida  

      Três funcionários terceirizados da Empresa Juiz de Fora são responsáveis 

pela limpeza:  

• Geralda Pinto de Oliveira  

• Rivonei Ramos de Oliveira 

• Daniela Dias Ramalho 

 

Contamos também com o auxílio de duas servidoras da Carreira Assistência 

que chegaram em nossa Escola no final de abril de 2018, para dar suporte 

técnico/administrativo em diversas áreas, tais como copa, portaria, biblioteca, 

etc.  

• Genesi Francisca P. Barbosa 

• Graça de Fátima B. Santos 

Em 2019, atendendo a Portaria nº 07, de 23/01/2019, contamos com o 

suporte de cinco Educadores Sociais. 

• Rute Pereira Rodrigues 

• Raquel Pereira de Araújo 

• Simone Felix s. Fernandes 

• Alessandra Sousa J. Cunha 

• Gabriela Moreira C. Oliveira 

 

Excepcionalmente, estamos aguardando autorização da CRE para uma nova 

Eleição de Conselho Escolar, tendo em vista que devido a aposentadoria de 

servidores e saída de alunos da escola, nosso CE se tornou inoperante, com 

diversas vacâncias. Durante esse período, as decisões são tomadas mediante 

apreciação da Assembleia Escolar.   
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2.3. Recursos Físicos  

  

A escola possui estrutura física de alvenaria, murada, onde dispõe de 

quatro salas de aula, cada uma com seu banheiro, um laboratório de 

informática, uma sala de professores, uma sala de reuniões, uma secretaria, 

uma sala de direção, uma cozinha onde o lanche escolar é preparado, duas 

salas de depósito, sendo uma de material e outra de gêneros alimentícios. São 

dois banheiros para uso de servidores e professores, um pátio coberto e outro 

descoberto. Para o lazer dos alunos e enriquecimento do currículo, temos uma 

piscina coberta e aquecida, uma casinha de bonecas e um parquinho com 

brinquedos de polietileno recentemente ampliado e coberto, além de uma 

brinquedoteca mantida com doações de brinquedos e uma biblioteca com 

acervo variado. Contamos ainda com uma cozinha experimental, feita 

especialmente para o uso pedagógico dos alunos.  

A escola dispõe de água canalizada, 

energia elétrica, jardins no entorno com boa 

arborização, boa ventilação, uma vez que 

em todas as salas de aula tem um ventilador 

de parede e portas de vidro largas. A 

estrutura conta ainda com um laboratório de 

informática com dezessete computadores 

para uso dos alunos e um para uso do 

professor específico para o projeto desse 

laboratório.  Todas as salas de aula 

possuem uma televisão com acesso à 

internet e um aparelho de DVD fixados na 

parede para facilitar o trabalho pedagógico. 

A distribuição de água é feita nas próprias 

salas em filtros instalados nas paredes. Em 

todas as salas e no pátio tem cestos para 

lixo e ralos tampados adequadamente.  
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR  

 

 Observa-se que os alunos matriculados nesta Instituição de Ensino são, 

em sua grande maioria, oriundos das cidades satélites próximas a Asa Sul e 

alguns de cidades satélites mais distantes, como Ceilândia e Planaltina, sendo 

que há estudantes moradores de localidades além das fronteiras do DF, como 

Águas Lindas de GO, Valparaíso-GO e outras.  

A comunidade escolar, em sua maioria, se faz presente sempre que 

recebe os chamados de convocação da escola, tomando ciência das 

necessidades e dificuldades enfrentadas pelo Jardim e, mediante diálogo, 

chega a um ponto comum na solução dos problemas enfrentados, sejam eles 

pedagógico-sociais ou econômicos.  

Seguem os dados compilados em gráficos a partir do questionário 

(Avaliação Institucional e Diagnóstico da Realidade Escolar) enviado a 

Comunidade Escolar no 2º semestre de 2018 e 1 Semestre de 2019. (Apêndice 

B e C) 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2019 

JI 314 SUL (COMUNIDADE- RESPONSÁVEIS) 

41 RESPOSTAS 

 

Observações: 

5 respostas 

✓ Não posso julgar sala dos professores, só fui lá uma vez 
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✓ De uma maneira geral as instalações do Jardim são excelentes, aliás, mais que 

excelentes. Considerando que o GDF nem sempre repassa as verbas necessárias, a 

administração da escola está de parabéns. 

✓ Tudo em excelência 

✓ O espaço do pátio poderia ser maior 

✓ Faltam prateleiras e armários nas salas. 

Observações: 

4 respostas 

✓ Este ano faltou o acompanhamento na sala de recursos por psicopedagoga; não posso 

avaliar os vigias por não conhecer. 

✓ Percebo que a equipe é muito entrosada, focando o bem comum, os alunos. Coisa rara 

hoje em dia. 

✓ Esta escola é um exemplo na rede pública de ensino. Equipe pedagógica 

bem.preparada e atenciosa. Estão todos de parabéns!!! 

✓ Tudo muito bom! 

Observações: 

5 respostas 

✓ Bem variado, apesar do meu filho não comer ele começou a provar muitas coisas. 

✓ Muito bom. Principalmente o dia da fruta, que incentiva muito as crianças a adotarem 

uma alimentação saudável. 

✓ Meu filho aprendeu a comer mais saudável na escola. Foi bem estimulado pela equipe! 

✓ Excelente 
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✓ Tão bom que repetimos receitas em casa 

Observações: 

2 respostas 

✓ Sugiro que algumas atividades sejam abertas a sugestões dos pais. 

✓ Muitas da atividades extra classe são anunciadas tempestivamente, como os 

aniversários. Gostaria que fossem avisadas com maior antecedência. 

Observações: 

1 resposta 

✓ A comunicação fica prejudicada, pois a agenda nem sempre é lida e nem sempre 

utilizada. Sugiro a criação de dois grupos de what’s app, um para comunicados gerais 

da escola e outro para as atividades da classe. 
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6- Considerando a missão de "...contribuir para a constante melhoria das 
condições de educação de seus alunos, capacitando-os para que se tornem 
cidadãos críticos, conscientes dos espaços que ocupam e para que possam 
alcançar melhor qualidade de vida com a aprendizagem significativa, construindo 
valores capazes de torná-los aptos a enfrentar os desafios do mundo moderno, 
com o devido respeito às diferenças individuais e atitudes de preservação e 
cuidado com a natureza. " (PPP JI 314 Sul 2018, Pág.27 ): 

41 respostas 

 

 

 

Observações: 

2 respostas 

✓ É um desafio constante, mas a escola atende muito bem. 

✓ Nesses 2 anos que meu filho estudou na escola aprendeu muito como cidadão de 

valores. Excelente didática! 

Observações: 
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1 resposta 

✓ Dentro de todas as possibilidades e opções a escola tem se saído muito bem! 

 

Observações sobre os Projetos do Jardim e sugestões de temas 

para 2019: 

6 respostas 

✓ Humanização 

✓ Empatia 

✓ Sugiro tratar as diferenças. 

✓ Todos os projetos estão bem inseridos na vida das crianças! 

✓ Projetos muito ricos e de grande valia para o desenvolvimento de cidadãos criticos, 

todos muito bem embasados e bem desenvolvido com as crianças e comunidade. 

✓ O projeto de transição ainda vejo como realizado de forma tímida. Acredito que as 

crianças deveriam ter ao menos dois dias de aula na escola destino. 

Observações: 

2 respostas 

✓ As saídas antecipadas a partir de outubro foram explicadas e tiveram motivação alheia 

à minha vontade. 

✓ Sugiro acompanhamento diário da agenda. 

 

10- Deixe aqui sua sugestão, crítica, opinião e/ou elogio: 

19 respostas 
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✓ Uma escola cheia de muito amor e carinho com pais e alunos! Uma equipe dedicada e 

super competente! Parabéns a todos. 

✓ Agradeço a toda equipe da escola, pelo trabalho realizado com profissionalismo, 

respeito, amor e carinho. 

✓ Excelente escola com servidores e direção dispostos e interessado no bem estar dos 

pais e alunos! Excelente escola e atende prontamente ao que se propõe 

✓ Infelizmente meu filho não vai poder está mas nessa escola, mas eu amei ele ter 

estudado aí no primeiro semestre, escola excelente, dedicação total dos organizadores 

do projeto, escola exemplo, eu indico para todos , pois é melhor do que escola 

particular. 

✓ Essa escola é maravilhosa, gratidão a todos que nela trabalham! Continuem assim, 

tratando os pequenos com amor e dedicação! 

✓ Só gostaria de sugerir que tivesse alguma ideia para que as crianças não fiquem 

sentadas ali no chão frio na entrada para aula. No mais estão de Parabéns! Orgulho de 

ter meu filho nesse Jardim. 

✓ Só tenho elogios à equipe. Profissionais comprometidos, responsáveis e de um amor 

sem fim pela profissão e pelas crianças. Sugiro uma antecedência maior para avisar 

certas atividades. Algumas solicitações foram enviadas na véspera do evento, o que 

torna difícil a participação. 

✓ Como pai preciso registrar que quanto ao dia dos pais do ano de 2108, a impressão 

que a escola me transmitiu foi de puro esquecimento dessa data comemorativa. Outra 

data que passou em branco foi o dia da bandeira. Dessa forma gostaria que fosse dado 

uma atenção maior para essas duas datas, notadamente para o dia dos pais. 

✓ Só tenho a agradecer há todos do Jardim de infância 314 Sul, parabéns a todos pelo 

desempenho é confiança obg.... 

✓ Só temos a agradecer pelo carinho e dedicação fornecidos pela equipe da escola 

Jardim da 314 Sul, principalmente as professoras: Ângela e Luana que tiveram uma 

contribuição excelente na educação do meu pequeno, demonstrando carinho, amor, 

comprometimento e valores passados ao longo desses anos. Elas são maravilhosas! É 

um ensino que levará para a vida inteira! Uma verdadeira educação de base! Parabéns 

para a toda equipe! Vocês são demais! Atenciosamente: Vânia Gonçalves! 

✓ A melhor escola da rede publica! Parabéns aos colaboradores. 

✓ O jardim de infância da 314 e só elogios 

✓ Quero agradecer bastante o comprometimento da professora Eva, muita carinhosa é 

muito responsável com o meu filho Bernardo. Toda a escola está de parabéns. 

✓ O jardim de infância 314 sul está de parabéns! 

✓ Melhor do que muitos particulares 

✓ O melhor jardim do mundo!!! 

✓ Gratidão em ter esse Jardim fazendo parte da história de educação dos meus filhos, 

vocês nos fazem realmente acreditar em um futuro melhor, fazendo do presente um 

momento único e de grandes aprendizagens. Parabéns a toda equipe e sucesso para 

os anos vindouros. 

✓ Uma equipe que faz multiplicação com os recursos que o governo disponibiliza. 

Parabéns à equipe pelo empenho com os nossos pequenos, "vestindo a camisa" e 

prestando um serviço público de ótima qualidade! Recomenda-se o sempre o JI 314 

SUL!! 
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DIAGNÓSTICO INICIAL 2019 
JI 314 SUL (RESPONSÁVEIS) 

 
36 RESPOSTAS 
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24. Registre aqui suas sugestões e observações que julgar 
pertinentes à melhoria do nosso trabalho: 
14 respostas 

✓ Excelente escola, professores totalmente atenciosos e dedicados.escola bem 

desenvolvida voltada toda atenção e desenvolvimento da criança. Professores e 

diretores merendeiras, limpeza,porteira,diretorias trabalham juntos pra melhoria dos 

pequenos, tão sempre cobrando atenção, e participação pais. Como todas as escolas, 

as vezes mostra um pouco de resistência ou dificuldades pra alguns assuntos..mais no 

geral a gente releva por ser tão participativa . 

✓ Atualmente tenho 2 filhos na escola, mas o meu outro filho tbm já passou e não temos 

do que reclamar. Minha filha ja esta desde o ano passado lendo suas primeiras 

palavras e o mais novo está no mesmo caminho. Obrigada a toda equipe do Jardim de 

infância. 

✓ Ser um pouco mais maleável no quesito horário de saída. 

✓ no presente momento não tenho o que sugerir, acho a escola perfeita 

✓ Gostaria de que a escola liberasse os pais das crianças a levarem o próprio lanche de 

casa. Sendo que no horário do lanche da escola é muito cedo, considerado como café 

matinal. Servir almoço, como; Macarronada, carne suína, estrogonofe e outros eu 

discordo. Outro, acho perigoso servir carne suína pras crianças em escolas. Sendo que 

nem toda família concorda com o preparo da mesma. Acho perigoso. 

✓ Para esta escola só elogios 

✓ Acho importante visitas prévias dos alunos especiais em locais fora da escola onde 

haverá atividade. É importante divulgar o local com antecedência. 

✓ Para mim a escola está de parabéns em relação às atividades prestadas aos alunos. É 

claro que é bom que evolua cada vez mais. Percebir que estão todos unidos nesse 

sentido. Uma melhoria, seria no sentido de todos os pais estarem informados sobre a 

evolução e o comportamento de seus filhos. Para que,detectada qualquer 

anormalidade,sejam tomadas as devidas providências. 

✓ A cordialidade e atenção que dão aos pais e a dedicação e carinho com que atendem 

nossos filhos são tão importantes e demonstram o quanto vocês todos são conscientes 

do trabalho (importantíssimo), que eu não encontro melhoria a ser implantada. Todos 

vocês estão de parabéns pelo trabalho exemplar que fazem no sentido de transmitir, 

não só conhecimento e cidadania, humanidade e valores aos nossos filhos. 

✓ Quando eu necessito de ir buscá-lo mais cedo, que pudessem liberá-lo. 

✓ No momento só tenho elogios á escola, não tenho nenhuma reclamação.  
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✓ Tratar como escola particular achei muito diferente tratamento da escola particular da 

escola pública. A impressão é que algumas pessoas são intocáveis. 

✓ Acho interessante uma comunicação do comportamento da criança e atividades 

escolares para casa. 

✓ Gostaria que houvesse a transmissão em tempo real com câmeras para que os pais 

acompanhem seu filho na escola. 

 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL/ DIAGNÓSTICO 2019 

JI 314 SUL (PROFISSIONAIS) 

13 RESPOSTAS 

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

10 respostas 

✓ Afinidade 

✓ Amor 

✓ Gostar dessa atividade 

✓ Fui escolhida e me apaixonei pela interação com nossos educandos desde a mais 

tenra idade. Ser agente transformador e facilitador do letramento dessas crianças é 

uma benção! 

✓ Poder influenciar a formação das crianças 

✓ Me identifico com a área. 

✓ Afinidade 

✓ Eu gosto dessa faixa etária 

✓ As propostas de trabalho. A faixa etária e maneira como interagem com o mundo. 

✓ Me identifico com esse público 
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As estratégias são elaboradas coletivamente, a partir dos dados 

levantados, para a minimização de dificuldades encontradas, centradas 

principalmente na execução de projetos, que utilizem atividades diversificadas, 

envolvimento familiar e que visem o letramento em linguagem e matemática 

tendo como base a ludicidade e o centro de interesse dos alunos com o uso de 

material concreto, jogos e brincadeiras, estímulo à leitura, uso de recursos 

audiovisuais, oficinas de desenvolvimento de habilidades e dinâmicas de 

relações interpessoais, entre outras que surgem de acordo com a necessidade 

apresentada.  

Estendemos nossas preocupações pedagógicas ao âmbito da 

comunidade escolar e da gestão, preocupando em envolver a todos no processo 

de busca de uma escola melhor para nossas crianças, uma escola promotora 

da autonomia, da interação da criança com todos os segmentos da comunidade 

escolar de forma ativa, dinâmica, crítica e criativa.   

Primamos por um trabalho de equipe pautado na gestão democrática e 

nos eixos do Currículo em Movimento, mas entendemos que quanto maior for a 

valorização dos profissionais de educação, maior lugar de destaque ocupa a 

criança como sujeito de sua aprendizagem. Sendo assim, a família, como parte 

integrante da comunidade escolar, deve também  fazer parte de todo o processo 

de aprendizagem.  

Espaços que possuam instalações adequadas e confortáveis, com 

condições apropriadas para realizar atividades estimulantes e promover um 

clima escolar  agradável favorecem a interaç ão  e aprendizagem infantil.  
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A escola, com o padrão de qualidade que 

possui devido a seus profissionais 

comprometidos, assíduos, responsáveis, 

capacitados, graduados na área de educação e 

competentes, vislumbra o sucesso total de seu 

corpo discente. Nossos professores buscam se 

atualizar periodicamente, participando de 

formações continuadas ofertadas pela SEDF e 

instituições credenciadas. 

 Nosso ideal é respeitar a dignidade e os 

direitos de cada indivíduo dentro da escola e sua 

comunidade escolar, porém, cabe ressaltar que 

nossa escola não possui infraestrutura adequada 

para o acesso e permanência (ex.: banheiros, 

portas largas, rampas, etc.) de cadeirantes ou 

pessoas com dificuldades de locomoção. Tal estrutura não compromete, até o 

momento, o trabalho pedagógico, uma vez que não possuímos alunos ou 

professores com deficiências físicas severas, porém, por sermos uma escola 

inclusiva, se faz necessário um olhar sensível em relação a futuras reformas 

dessas instalações. 

  Em discussão realizada junto à comunidade, em dia Letivo Temático no 

início do ano letivo de 2019, nos foram destacados os seguintes valores:  

• Organização;  

• Limpeza do ambiente;  

• Carinho e atenção dos profissionais para com os nossos alunos;  

• Servidores comprometidos, responsáveis, assíduos e capacitados para o 

trabalho.  

Através de escuta sensível realizada em 2019, em diversas oportunidades 

promovidas em sala de aula e no pátio, acolhemos as falas de todas as crianças, 

destacando-se as seguintes observações: 
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O que gostam de fazer na escola? 

“Brincar de pipa”   “Brincar de massinha”  “Montar boneco”  “Criar palhacinho” 

“jogo da memória”   “Assistir e fazer teatro”   “Ir para a brinquedoteca”, “Brincar no 

parque externo”  “Banhar de piscina.” 

O que não gostam de fazer na escola? 

“Dançar”  “Ir para a direção”   “Usar tinta.” 

O que nossa escola precisa melhorar? 

“Pintar o banheiro de vermelho”    “Ter um lugar para guardar mochilas”. 

As solicitações das crianças são sempre acolhidas e discutidas com as 

mesmas, pois acreditamos que as observações delas são pertinentes e justas.   

  As fotografias abaixo demonstram um pouco dos desejos das crianças.  
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4. FUNÇÃO SOCIAL  

  

O Jardim de Infância 314 Sul tem como missão contribuir para a 

constante melhoria das condições de educação de seus alunos, valorizando o 

protagonismo infantil, capacitando-os para que se tornem cidadãos críticos, 

históricos e de direitos, conscientes dos espaços que ocupam e para que 

possam alcançar melhor qualidade de vida com a aprendizagem significativa, 

construindo sua identidade, cultura e valores capazes de torná-los aptos a 

enfrentar os desafios do mundo moderno, com o devido respeito às diferenças 

individuais e atitudes de preservação e cuidado com a natureza.  

 

 

CRIANÇA FALANDO AOS COLEGAS SOBRE O QUE É 
AUTISMO – HENRIQUE (TEA) - 5 ANOS 
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5. PRINCÍPIOS  ORIENTADORES  DAS  PRÁTICAS  PEDAGÓGICAS 

 E ADMINISTRATIVAS  

O Jardim de Infância 314 Sul desenvolve um trabalho ativo voltado para 

o compromisso de elevar a aprendizagem do educando para a conscientização 

de sua visão de mundo, para a transformação da realidade e para definir o perfil 

do ser humano que estamos ajudando a formar e consequentemente do futuro, 

preocupando-se em formar cidadãos críticos, reflexivos, autônomos, 

conscientes de seus direitos e deveres, capazes de compreender a realidade 

em que vivem, preparados para participar da vida econômica, social e política e 

aptos a contribuir para a construção de uma sociedade mais justa. Entendemos 

que a função básica da escola é garantir a aprendizagem de conhecimentos, 

habilidades e valores necessários à socialização do indivíduo.  

A Educação Infantil baseia-se nos princípios norteadores em suas 
diretrizes:  

a) Princípios éticos: valorização da autonomia, da 

responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio 

ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades.  

b) Princípios políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da 

criticidade e do respeito à ordem democrática.  

c) Princípios estéticos: valorização da sensibilidade, da 

criatividade, da ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e 

culturais.  

Na perspectiva da gestão democrática, as instituições de Educação 

Infantil devem assegurar, em sua Proposta Pedagógica, espaços e tempos para 

participação, diálogo e a escuta das famílias e responsáveis. Assim, vai sendo 

tecida uma relação de respeito entre os adultos que educam e cuidam das 

crianças pequenas.  

A educação constitui-se como uma das políticas para a Primeira Infância 

que tanto a sociedade civil quanto o Estado devem assumir. Ofertar Educação 

Infantil de qualidade é um dos caminhos para construir, cotidianamente, um 

mundo melhor.  
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Diante disso, a escola procura o envolvimento da comunidade escolar 

objetivando um trabalho democrático, por meio de reuniões, eventos, 

festividades, levando assim a um trabalho consistente e dinâmico para que 

possam conhecer a realidade de ambas, e, assim, nortearem as medidas que 

devem ser adotadas e quais os caminhos que devem trilhar.  

Ainda, neste sentido, convém destacar que, para essa Instituição de 

Ensino, o conhecimento prévio do aluno, a opinião/visão da criança e a 

educação adquirida em sua família são considerados o primeiro passo, o 

diagnóstico da clientela que atendemos.  

A escola fundamenta suas práticas pedagógicas no conhecimento 

empírico, colocando em exercício métodos novos adaptados aos 

sociointeracionistas procurando adequar as necessidades e limitações ao meio 

social, partindo de experiências num processo ativo de construção do indivíduo 

e norteado no que diz alguns pensadores como: Jean Piaget, Paulo Freire, 

Sócrates, Vygotsky e outros. Partindo do pressuposto de que a criança é um ser 

pensante, crítico e formador de opiniões, capaz de exercer sua cidadania como 

um ser construtivo do processo social.  

Quanto a teoria pedagógica adotada, a instituição preconiza a pedagogia 

de projetos. Os projetos surgem na relação adulto/criança, criança/criança, 

criança/meio, na medida em que o professor é capaz de atribuir significado à 

curiosidade despertada por assuntos ou atividades, às perguntas feitas, ao que 

é necessário ao seu desenvolvimento. Com esta pedagogia o professor 

consegue entender e aprofundar seus conhecimentos nesta proposta de 

trabalho, tem condições de aventurar-se em infinitas descobertas e perceber o 

quanto isto é enriquecedor.  

A equipe docente compreende que trabalhar com projetos implica ensinar 

de forma diferente, levando em consideração como as crianças aprendem e 

pensam, partindo do que já sabem sobre o tema e pesquisando suas 

concepções espontâneas, ou seja, suas ideias a respeito dos acontecimentos e 

fenômenos em geral.  
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Segundo Hernandez (1998), a função básica do projeto é favorecer a 

criação de estratégias de organização dos conhecimentos em relação ao 

tratamento da informação e a relação entre os diferentes conteúdos em torno 

dos problemas ou hipóteses que facilitem às crianças, no que diz respeito à 

construção de seus conhecimentos. Poderá organizar-se seguindo um eixo, a 

definição de um conceito, um problema geral ou particular, um conjunto de 

perguntas inter-relacionadas, uma temática a ser tratada por ela mesma.  

Hernández diz que todas as coisas podem ser ensinadas por meio de 

projetos, basta que se tenha uma dúvida inicial ou uma curiosidade das crianças 

e que se comece a pesquisar e buscar evidências sobre o assunto.  

É preciso ter em mente que as crianças, mesmo 
antes de entrarem na escola, através do convívio 
com pessoas mais velhas e também com os 
acontecimentos do mundo que as rodeia, 
construindo teorias que vão elaborar e reelaborar, 
conforme as necessidades sobre os objetos da 
cultura”.(CAVALCANTI, 1996, p. 46)  

  

De modo geral as atividades baseiam-se na construção do conhecimento 

proporcionando a criatividade e a liberdade no processo de criação pelos 

educandos.  

As avaliações são realizadas através de relatórios, observações, 

participações, interesses, portfólio, entre outras metodologias.  

Os docentes se utilizam da PP, assim como do currículo para nortear sua 

prática pedagógica, observando os objetivos propostos nesses, considerando 

estes de grande valia na construção diária do educar.  

A SEDF adota como eixo integrador do currículo da Educação Infantil a 

junção dos elementos basilares do trabalho educativo, assim como a nossa PP, 

são estes: educar e cuidar, brincar e interagir. Para os docentes o cuidar é 

desenvolver o trabalho pedagógico de forma a atender as necessidades 

biológicas, emocionais e intelectuais dos alunos, é tratar, dar assistência aos 

educandos. O Educar é estar atento as necessidades e interesses dos alunos, 
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é respeitar as individualidades, valorizando as conquistas diárias, estimulando 

a participação, curiosidade e autonomia. É ser lúdico e terno como uma criança, 

não esquecendo de ser o adulto que orienta a troca de experiências.  

O Brincar é o aprender de forma lúdica, favorece aos educandos a livre 

expressão das emoções e criatividade, permite infinitas possibilidades de 

descoberta, pois é também através da brincadeira que a criança desenvolve sua 

autonomia, devendo esta ocorrer de forma prazerosa. Nesse momento a criança 

aprende a respeitar e obedecer a regras, entre outros tantos objetivos que a 

brincadeira proporciona. Acreditamos que estas ações são primordiais para o 

desenvolvimento global da criança, em seu pleno desenvolvimento intelectual, 

social e emocional.  

Um aspecto importante a ser considerado, no que se refere à formação 

da cidadania, diz respeito à formação de determinados valores, atitudes e 

compromissos indispensáveis à vivência numa sociedade democrática, tais 

como solidariedade, cooperação, responsabilidade, respeito às diferenças 

culturais, étnicas e de sexo, repúdio a qualquer forma de discriminação e 

preconceito. É função social da escola propiciar a formação destes valores.  

A escola trabalha de forma diversificada e procura atender à criança, 

respeitando o seu ritmo no desenvolvimento das atividades, inclusive 

respeitando e incluindo os Alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais, 

diagnosticados ou não diagnosticados.  

O corpo docente inicia o diagnóstico 

inicial da turma e dos conhecimentos das 

crianças observando o processo global 

(cognitivo, social e afetivo) e a partir daí, tem 

como ponto de partida o nível de 

desenvolvimento real da criança, e como ponto 

de chegada os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento que precisam ser trabalhados 

no contexto da Educação Infantil.  
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As atividades são desenvolvidas pautadas em histórias, atividades 

artísticas, músicas cantadas e/ou ouvidas, ao ar livre, em roda, para também 

desenvolver a memória e o ritmo, sempre levando em consideração as 

necessidades dos educandos e realidades da sala de aula.  

A escola, portanto, tem o compromisso social de ir além da simples 

transmissão do conhecimento sistematizado, preocupando-se em dotar o aluno 

da capacidade de buscar informações segundo as exigências de seu campo 

profissional ou de acordo com as necessidades de desenvolvimento individual 

e social que surgirão ao longo do processo. 

Estimulamos a comunidade escolar, em especial os professores, a 

trabalharem com metodologias participativas, desafiadoras, problematizando os 

conteúdos e estimulando o aluno a colocar suas opiniões e trocar informações 

com o grupo de colegas, defendendo e argumentando seus pontos de vistas.   

A Educação Especial no DF conta com um órgão responsável e usa como 

legislação a resolução 02/98, por meio da qual estão declaradas as diretrizes 

da Educação Especial na Educação Básica e orientações pedagógicas das 

diversas áreas de conhecimento – deficiências auditiva, visual, mental, física e 

múltiplas. As políticas públicas da capital para inclusão de alunos com 

deficiências são norteadas pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do DF, 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Infantil.  

É salutar também que os aspectos Administrativos da Instituição são 

pautados pela ética, comprometimento, responsabilidade e transparência na 

execução de seus serviços, dando à comunidade um atendimento digno e 

humanizado.  

Estamos em constante avaliação de nossas práticas e construímos 

nossa proposta com a participação de toda a equipe desta Instituição de Ensino.  

Foram elaborados questionários e gráficos (APÊNDICES B e C) para 

fazer o levantamento de diversas situações pertinentes ao ambiente escolar. 
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A U.E. também leva em conta, na formação de PP, os aspectos 

relacionados ao Levantamento de Indicadores da Qualidade na Educação 

Infantil (BRASIL, 2009), apontados nos Parâmetros Nacionais de Qualidade da 

Infantil (BRASIL, 2018), que mostrarão a realidade da escola e sinalizarão os 

objetivos/metas e ações. 

Os Parâmetros Nacionais de Qualidade da Educação Infantil, foram 

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

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

gestão e funcionamento de creches e escolas de educação infantil de todo o 

país. Construído em parceria com diversas entidades ligadas à Educação 

Infantil e baseado em estudos e relatórios de especialistas, o documento é 

classificado como um norteador para implementar e avaliar políticas públicas 

educacionais para crianças de 0 até 5 anos de idade. Busca responder com 

uma ação efetiva aos anseios da área, da mesma forma que cumpre com a 

determinação legal do Plano Nacional de Educação, que exige a colaboração 

da União para atingir o objetivo de “Estabelecer parâmetros de qualidade dos 

serviços de Educação Infantil, como referência para a supervisão, o controle e 

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

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

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

estabelecimento desses parâmetros é uma das diretrizes da Política Nacional 

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

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

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

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

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

todos encontrarão ali uma série de práticas que ajudarão a aprimorar seu 

trabalho e repensar o cotidiano educativo, tendo referências para tomada de 

decisões em relação às mudanças que devem ser implementadas para 

melhorar a qualidade da Educação em suas instituições. 

Nesse sentido, os Parâmetros estabelecem padrões de referência 

orientadores, alinhados às legislações vigentes, para o sistema educacional no 
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que se refere à organização e ao funcionamento das instituições de Educação 

Infantil públicas e privadas. 

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

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

autoavaliação escolar que estimula a gestão democrática. 

Os Indicadores de Qualidade da Educação Infantil caracterizam-se como 

um instrumento de autoavaliação da qualidade das instituições de educação 

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

iniciativa pretende contribuir com as instituições de educação infantil para que 

encontrem seu próprio caminho na direção de práticas educativas que 

respeitem os direitos fundamentais das crianças e ajudem a construir uma 

sociedade mais democrática. 

No que diz respeito à avaliação da Educação Infantil, esta é de 

fundamental importância para que se assegure a qualidade no atendimento às 

crianças na primeira infância. Os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil 

(BRASIL, 2009) apontam sete dimensões que indicam a qualidade na primeira 

etapa da Educação Básica:  

1) planejamento institucional;  

2) multiplicidade de experiências e linguagens; 

3) interações;  

4) promoção da saúde;  

5) espaços, mobiliários e materiais;  

6) formação e condições de trabalho dos professores e demais 

profissionais da educação;  

7) cooperação e troca com as famílias e/ou responsáveis e participação 

na rede de proteção social. “  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil também 

são informações basilares na construção dessa Proposta pedagógica, uma vez 

que o campo da Educação Infantil vive um intenso processo de revisão de 

concepções sobre educação de crianças em espaços coletivos, e de seleção e 
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fortalecimento de práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagens e do 

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

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

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

que prevejam formas de garantir a continuidade no processo de aprendizagem 

e desenvolvimento das crianças, sem antecipação de conteúdos que serão 

trabalhados no Ensino Fundamental.  
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6. OBJETIVOS   

6.1 Objetivo Geral:   

 

Desenvolver nos alunos o gosto pela aprendizagem, por brincadeiras, 

com incentivo ao respeito mútuo e ao meio ambiente, valorizando suas 

potencialidades, com vista a formação de um cidadão pleno, por meio de um 

trabalho permeado por uma gestão administrativa e financeira que assegure 

o gerenciamento dos recursos e patrimônios de forma satisfatória. Deve-se 

trabalhar pela promoção das aprendizagens e do desenvolvimento integral 

das crianças, e da garantia de qualidade na infraestrutura e equipamentos, 

na gestão, na formação dos profissionais da educação e nas práticas 

pedagógicas e avaliativas. 

6.2. Objetivos Específicos:  

 

• Propiciar a construção da identidade e autonomia, promovendo sua 

interação com o meio social e ampliando gradativamente seu 

conhecimento de mundo;  

• Estimular o senso;  

• Promover a interação e socialização no meio social, familiar e escolar;  

• Proporcionar a ampliação progressiva dos conhecimentos do mundo ;  

• Valorizar o gosto pela leitura;  

• Despertar a criatividade através de atividades ludo-pedagógicas;  

• Favorecer o contato com diferentes objetos e materiais, explorando 

suas características, propriedades e possibilidades de manuseio e as 

diversas formas de expressões artísticas (fantoches, máscaras, 

músicas cantadas, vídeos, cinema, teatro, etc.);  

• Iniciar o processo de socialização, buscando seu desenvolvimento nos 

aspectos cognitivos, linguísticos, psicomotores e afetivos;  
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• Promover a formação continuada dos profissionais da escola por meio 

de participação em cursos de extensão, oficinas, palestras e debates;  

• Estimular integração e a participação dos alunos portadores de 

necessidades educativas especiais nas diversas atividades 

desenvolvidas na escola;  

• Incentivar a maior participação dos pais na vida escolar dos filhos, 

facilitando a comunicação destes com a escola;  

• Incentivar os princípios de respeito à pátria, cidadania, solidariedade 

humana, cultura e preservação do meio ambiente, associados aos 

conteúdos programáticos; 

• Divulgar projetos da escola e trabalhos desenvolvidos por alunos e 

servidores;  

• Promover a exposição de trabalhos artísticos e temáticos por parte dos 

alunos;  

• Realizar eventos cívicos e culturais que dêem acesso à comunidade 

escolar;  

• Promover atividades com música e movimento, respeitando-se as 

diferentes capacidades das crianças;  

• Trabalhar a autoestima e união de funcionários e alunos;  

• Desenvolver palestras voltadas aos pais, alunos e funcionários;  

• Incentivar e acompanhar o uso do uniforme escolar e a frequência às 
aulas;  

• Buscar parceria com diversos segmentos da sociedade para auxiliar a  

execução de projetos e atividades da escola, bem como para realizar 

melhorias nos aspectos físicos da escola, incluindo as fragilidades nos 

aspectos relacionados a acessibilidade. 

• Promover campanhas educativas, tais como de higiene bucal, 

combate ao piolho, preservação do meio ambiente, educação no 

trânsito, combate a doenças, prevenção contra queimaduras, 

economia de água e energia, dentre outros;  
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• Discutir com o corpo docente e diretivo a melhor forma de desenvolver 

a aprendizagem significativa do aluno;  

• Enfatizar a importância das datas comemorativas, por meio de projetos 

temáticos, significativos e vivenciais trabalhados em sala de aula;  

• Organizar grupo de trabalho (juntamente com a comunidade escolar) 

para realizar a avaliação institucional,  definindo  novas metas a 

serem alcançadas e executando atribuições para o bom andamento 

da Proposta Pedagógica da escola.  

• Proporcionar atividades ao ar livre por meio de recursos concretos, 

para o desenvolvimento da psicomotricidade, visando novos desafios 

e conquistas (parque interno e externo, brinquedos, corda, bola, 

bambolê, casinha de boneca, piscina etc.); 

• Priorizar e aprimorar a prática pedagógica, observando os Objetivos e 

Direitos de Aprendizagem do Currículo em Movimento da Educação 

Infantil. 
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7 - CONCEPÇÕES TEÓRICAS  

  

Do ponto de vista histórico, a educação da criança esteve sob a 

responsabilidade exclusiva da família durante séculos, porque era no 

convívio com os adultos e outras crianças que ela participava das tradições 

e aprendia as normas e regras da sua cultura. Na sociedade contemporânea, 

por sua vez, a criança tem a oportunidade de frequentar um ambiente de 

socialização, convivendo e aprendendo sobre sua cultura mediante 

diferentes interações com seus pares.  

Ao pensar nos desafios propostos e nos muitos outros que podem 

contribuir para uma educação que respeite, efetivamente, o desenvolvimento 

e aprendizado da criança pequena, parafraseamos o pensamento de Bujes 

(2001) ao reconhecer que esse espaço deve ser muito mais qualificado e 

que, ao incluir o acolhimento e a segurança, também precisa ser um ambiente 

que desperte a emoção e desenvolva a sensibilidade, contemplando, assim, 

a curiosidade e a investigação dos pequenos infantes.  

Desse modo, verifica-se um grande avanço no que diz respeito aos 

direitos da criança, uma vez que a educação infantil, além de ser considerado 

o primeiro ciclo da Educação Básica, é um direito da criança e tem o objetivo 

de proporcionar condições adequadas para o desenvolvimento do bem-estar 

infantil, como o desenvolvimento físico, motor, emocional, social, intelectual 

e a ampliação de suas experiências.  

Um aspecto importante a ser considerado no que se refere à formação 

da cidadania diz respeito à formação de determinados valores, atitudes e 

compromissos indispensáveis à vivência numa sociedade democrática, tais 

como solidariedade, cooperação, responsabilidade, respeito às diferenças 

culturais, étnicas e de sexo, repúdio a qualquer forma de discriminação e 

preconceito.  

É necessário a cada momento fazer o aluno pensar, refletir, analisar, 

sintetizar, criticar, criar, classificar, tirar conclusões, estabelecer relações, 
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argumentar, avaliar, justificar, etc. Para isto é preciso que os professores 

trabalhem com metodologias participativas, desafiadoras, problematizando 

os conteúdos e estimulando o aluno a pensar, a formular hipóteses, a 

descobrir, a falar, a questionar, a colocar suas opiniões, suas divergências e 

dúvidas, a trocar informações com o grupo de colegas, defendendo e 

argumentando seus pontos de vistas.  

Entender educação como forma de emancipar sujeitos, nos convida a 

pensar sobre que currículo será ofertado para alcançar esse objetivo.  

          Segundo o Currículo, o eixo integrador específico da Educação Infantil 

- Educar e cuidar, brincar e interagir - precisa ser considerado juntamente 

com os eixos gerais do Currículo da Educação Básica. 

                                                     

 

Cuidar e educar é impregnar a ação pedagógica de consciência, 

estabelecendo uma visão integrada do desenvolvimento da criança com base 

em concepções que respeitem a diversidade, o momento e a realidade 

peculiares à infância. Desta forma, o educador deve estar em permanente 

estado de observação e vigilância para que não transforme as ações em 

rotinas mecanizadas, guiadas por regras. Consciência é a ferramenta de sua 

prática, que embasa teoricamente, inova tanto a ação quanto à própria teoria. 

Cuidar e educar implica reconhecer que o desenvolvimento, a construção dos 

saberes, a constituição do ser não ocorre em momentos compartimentados. 

A criança é um ser completo, tendo sua interação social e construção como 

ser humano permanentemente estabelecido em tempo integral. Cuidar e 
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educar significa compreender que o espaço/tempo em que a criança vive, 

exige seu esforço particular e a mediação dos adultos como forma de 

proporcionar ambientes que estimulem a curiosidade com consciência e 

responsabilidade. Portanto, o cuidar e o educar, tem unicidade, ao invés de 

dupla tarefa.  

O Currículo ressalta sobre a importância de pensarmos que é pela 

brincadeira que as crianças se inserem e se relacionam com a sociedade, 

com a cultura e com a natureza. Brincar abre-se como possibilidade que 

depende das trocas, das interações e dos processos socioculturais. “Brincar 

é ir ao encontro do mundo”. É por meio do brincar e, em especial, a 

brincadeira do faz de conta que a criança pode reviver situações que lhe 

causam algum desequilíbrio emocional, possibilitando a compreensão da 

situação em que está vivendo e a reorganização de suas estruturas mentais. 

O brincar auxilia a criança de muitas maneiras, passando a ser um fator 

importante para seu desenvolvimento.  

Para que esses objetivos sejam alcançados de modo integrado, o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998a) sugere que 

as atividades devem ser oferecidas para as crianças não só por meio das 

brincadeiras, mas também por meio de situações pedagógicas orientadas. 

Nesse sentido, a integração entre ambos os aspectos é relevante no 

desenvolvimento do trabalho do professor, uma vez que:  

Educar significa, portanto, propiciar situações de 

cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma 

integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento 

das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e 

estar com os outros, em uma atitude de aceitação, respeito e 

confiança, e o acesso pelas crianças, aos conhecimentos 

mais amplos da realidade social e cultural (BRASIL, 1998a, p. 

23).  

  

Sobre o cuidar, é importante ressaltar que esse ato deve ser entendido 

como parte integrante da educação, ou seja: “[...] cuidar de uma criança em 

um contexto educativo demanda a integração de vários campos de 
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conhecimentos e a cooperação de profissionais 

de diferentes áreas” (BRASIL, 1998a, p. 24).  

Segundo ressalta o Currículo em 

Movimento (p. 18) a Educação Infantil é 

duplamente protegida pela Constituição Federal 

(BRSIL, 1988): tanto é direito das crianças com 

idade entre zero e 5 (cinco) anos (art.208, IV), 

como é direito dos trabalhadores urbanos e 

rurais em relação a seus filhos e dependentes 

(art.7°, XXV). Ou seja, a Educação Infantil 

ilustra exemplarmente a indivisibilidade e a 

dependência recíproca que caracterizam os 

direitos das crianças ao unir em um mesmo conceito – Educação Infantil - 

mais de um direito ao desenvolvimento, à educação e a possibilidade dos 

pais trabalharem e contarem com o suporte da escola nesse momento.  

Além da Constituição, o direito à Educação Infantil vem afiançado em 

outras normativas, principalmente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB (Lei n° 9.394/1996), no Estatuto da Criança e do Adolescente 

- ECA (Lei n° 8.069/1990) e no Plano Nacional de Educação - PNE (Lei n° 

10.172/2001).  

A BNCC apresenta uma nova organização dentro da já estabelecida 

pela legislação brasileira: bebês (de 0 a 1 ano e 6 meses), crianças bem 

pequenas (de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) e crianças pequenas 

(de 4 anos a 5 anos e 11 meses). Cabe ressaltar que estes períodos devem 

ser compreendidos respeitando toda a singularidade da infância, bem como 

as diversas necessidades que se apresentam em cada fase de 

desenvolvimento, sem a pretensão de enturmação seriada.  

Nesse sentido, a Educação Infantil é compreendida, segundo a 

organização básica da SEEDF como Primeiro Ciclo da Educação Básica.  
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A Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 5, de 17 de 

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

Infantil. Esse documento delibera, em seu artigo 9º, que as práticas 

pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem 

ter como eixos norteadores a brincadeira e as interações. 

Assim, a SEEDF adota como Eixos Integradores do Currículo estes 

elementos basilares do trabalho educativo com as crianças: Educar e Cuidar, 

Brincar e Interagir. 

Tais eixos precisam ser considerados juntamente com os Eixos 

Transversais do Currículo em Movimento: Educação para a Diversidade; 

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

Sustentabilidade. 

O cotidiano de educação coletiva é permeado por essa 

transversalidade, que reclama ações acerca da biodiversidade e diversidade 

cultural, étnico-racial, de crença, de gênero e configurações familiares, 

inclusão das crianças com deficiência, atendimento à heterogeneidade e à 

singularidade, direito às aprendizagens e diversas formas de viver a infância 

e convivências entre as gerações.  

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

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

que oferta Educação Infantil, observando características, identidade 

institucional, escolhas coletivas e particularidades pedagógicas, de modo a 

estabelecer a integração dessas experiências, bem como conhecer a 

realidade social que permeia tais instituições e a realidade das crianças com 

as quais atua pedagogicamente. Todos esses elementos precisam dialogar 

com os Eixos Transversais e Integradores, que se aplicam à realidade da 

Educação Infantil do Distrito Federal por inteiro. 

As crianças têm muito a aprender. Suas aprendizagens devem se 

apoiar nos direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e se 

conhecer. Todos eles emergem dos princípios éticos, estéticos e políticos 
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expressos nas DCNEI (BRASIL, 2010a, p. 16). Esses princípios engendram 

os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, de acordo com a BNCC 

(BRASIL, 2017): 

1. Conviver democraticamente com 

outras crianças e adultos, relacionando-se e 

partilhando distintas situações, de modo a 

utilizar diferentes linguagens, ampliar o 

conhecimento de si e do outro, bem como o 

respeito em relação à natureza, à cultura e 

às diferenças entre as pessoas; 

2. Brincar cotidianamente de diversas 

formas, em diferentes espaços e tempos, 

com diferentes parceiros (crianças e 

adultos), ampliando e diversificando seu 

acesso a produções culturais, seus 

conhecimentos, imaginação, criatividade, 

experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, 

sociais e relacionais; 

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

planejamento da gestão da instituição que oferta Educação Infantil quanto 

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

ambientes, por meio do desenvolvimento das diferentes linguagens, 

elaboração de conhecimentos e do posicionamento próprio; 

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

transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elemento s da natureza, 

na instituição de Educação Infantil e fora dela, ampliando seus saberes, 

linguagens e conhecimentos; 

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

dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, 

dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, registros de 
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conhecimentos elaborados a partir de diferentes experiências que envolvam 

a produção de linguagens e a fruição das artes nas suas diversas 

manifestações; 

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

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

nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens 

vivenciadas na instituição de Educação Infantil.  

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

do Distrito Federal – Educação Infantil adota uma organização que emerge 

dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que asseguram [...] as 

condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam 

desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidam a vivenciar 

desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam 

construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural (BRASIL, 

2017, p. 33). 

Dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, emergem os cinco 

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

movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e 

imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 
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Ainda de acordo com a BNCC, os campos de 

experiências “constituem um arranj o curricular 

que acolhe as situações e as experiências 

concretas da vida cotidiana das crianças e 

seus saberes, entrelaçando-os aos 

conhecimentos que fazem parte do patrimônio 

cultural” (BRASIL, 2017, p. 38).  

Na 1ª edição do caderno da Educação 

Infantil deste Currículo, a organização 

curricular se dava em sete linguagens, numa 

alusão à poesia “As cem linguagens da 

criança”, de Loris Malaguzzi (EDWARDS; 

GANDINI; FORMAN, 1999), que aborda o 

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

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

que estes permitem interlocução e dinamismo entre as referidas linguagens. 

Essa organização se coloca como uma tentativa de não fragmentar os 

conhecimentos e de considerar a multidimensionalidade das crianças. 

Espera-se que os campos de experiência aqui destacados subsidiem a 

organização curricular realizada pela instituição de Educação Infantil, 

contemplando os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento que precisam ser 

trabalhados no contexto da Educação Infantil. 

A concepção expressa neste Currículo é 

de que, ao realizar atividades, desenvolver 

projetos, vivenciar experiências nos âmbitos 

de formação pessoal e social e conhecimento 

de mundo, e ao adotar as múltiplas linguagens 

expressas pelos campos de experiência, a 

criança tenha o direito a aprender. Desse 

modo, a organização curricular por meio dos 

campos de experiência propicia um novo olhar 
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em relação à criança e exige considerar que as aprendizagens e o 

desenvolvimento sejam propiciados por uma multiplicidade de linguagens. 

Palavras, gestos, afetividade, desenho, o lhares, enfim tudo que compõe o 

espaço educativo deve funcionar como referência de constância e 

continuidade para a criança, tornando a instituição que oferta Educação 

Infantil propícia a abrir caminhos para a descoberta e para as manifestações 

infantis. 

A partir desse entendimento, a Educação Infantil tem como atribuição 

instigar a criança a conhecer o mundo ao valorizar o conhecimento de cada 

uma em suas ações/atitudes de organização das ideias para conviver em 

sociedade. Assim, os pequenos vão se apropriando da cultura que a 

humanidade criou ao longo da história e, por meio das linguagens 

organizadas por campos de experiências, leem e internalizam o mundo ao 

seu redor, fazendo uso dessas linguagens como ferramentas para a 

compreensão do mundo e produção de novos significados. 

A necessidade de contemplar as múltiplas linguagens é evidenciada 

ao se reconhecer a necessidade de garantir espaço e tempo para interações 

socioculturais, brincadeiras, atividades 

expressivas, artísticas, jogos e música, entre 

outras atividades, até porque “desde que 

nascem, as crianças estão mergulhadas em 

contextos sociais diversos que lhes 

apresentam aromas, sons, cores, formas, 

texturas, gestos, choros e variadas 

manifestações culturais e expressivas que, em 

profusão, anunciam o mundo” (GOBBI, 2010). 

Nesse sentido, as diversas linguagens não são 

ilhas; conectam-se e complementam-se, 

dando origem aos campos de experiência. 

Assim, uma única atividade pode explorar 

várias linguagens. 
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O modo de organização das atividades colabora para que a criança 

experimente diferentes linguagens a partir do mesmo campo de experiência, 

de maneira articulada, como também para que ela viva situações de 

aprendizagens coletivas e/ou individuais, em que a emergência dos conflitos 

e dos consensos coexiste como parte dos processos. O que se quer é que 

tal organização curricular por campos de experiência contribua para um 

desenvolvimento coletivo e abrangente das crianças. A Constituição Federal 

(1988), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), as 

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

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

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

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

da instituição que oferta Educação Infantil, contemplando a diversidade e 

especificidades de cada coletivo (BARBOSA, 2009). Tal organização 

sistematiza as intenções educativas e as ações pedagógicas por meio dos 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento e dos campos de experiência, 

ao propiciar diálogo com as diversas linguagens em um sentido mais 

ampliado que implica escolhas, decisões e planejamento para se materializar 

no cotidiano da instituição que oferta Educação Infantil e na vida das crianças. 

É importante que a educação de qualidade dos bebês, crianças bem 

pequenas e crianças pequenas possam ser reconhecidas não só no plano 

legislativo e nos documentos oficiais, mas pela sociedade como um todo. 

Afinal, essa modalidade educacional é de responsabilidade pública e, como 

tal, deve prioritariamente ser assumida por todos, esse é o nosso maior 

desafio.  

Assim, encontramos em Sacristán a seguinte definição sobre currículo:  

O currículo é uma práxis antes que um objeto estático 

emanado de um modelo coerente de pensar a educação ou 

as aprendizagens necessárias das crianças e dos jovens, 

que tão pouco se esgota na parte explícita do projeto de 

socialização cultural nas escolas. (SACRISTÁN, 2000, 

p.17).  
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A partir desta definição entendemos que o currículo é algo vivo no 

espaço escolar, construído histórica e coletivamente a partir das situações 

reais. Ele está, portanto, vinculado a um projeto de sociedade, recebendo 

assim, as influências da mesma e sendo pensado na contradição.  

Nesse sentido a Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente) coloca a criança como sujeito de direitos, garantindo o acesso 

à educação e aos meios necessários ao desenvolvimento sociocultural.  

Assim o art. 3º da Lei mencionada dispõe que:  

[...] a criança e o adolescente gozam de todos os direitos  

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 

proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, 

por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes acultar o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade 

e de dignidade.  

  

A concepção de infância não se apresenta de maneira homogênea, 

visto que tanto as crianças como suas famílias vivem em diferentes 

sociedades com condições de vida, recursos financeiros e acesso aos bens 

culturais de formas desiguais.   

Vislumbrando o pleno atendimento do currículo, faz-se necessário 

refletir sobre a avaliação. É importante compreender que a mesma possui 

diversas funções. Contudo, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal entende que na avaliação formativa estão as melhores intenções 

para acolher, apreciar e avaliar o que se ensina e o que se aprende. Avaliar 

para incluir, incluir para aprender e aprender para desenvolver-se: eis a 

perspectiva avaliativa adotada.  
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Segundo a perspectiva da avaliação formativa, não se adotam esses 

instrumentos e procedimentos simplesmente para atribuição de nota, mas 

para que se constate o que os estudantes aprenderam e se identifiquem as 

intervenções a serem realizadas. Esse é o sentido da avaliação formativa. 

Não se "corrigem" as produções dos estudantes. Elas são apreciadas e 

analisadas com o intuito de se oferecerem novas possibilidades de 

aprendizagem. Comparam-se as aprendizagens do próprio estudante para 

que se conheça sua trajetória e ela possa ser impulsionada. Igualmente 

importante e necessária é a real participação dos estudantes no processo 

avaliativo.  

A escola, portanto, tem o 

compromisso social de ir além da 

simples transmissão do 

conhecimento sistematizado, 

preocupando-se em dotar o aluno da 

capacidade de buscar informações 

segundo as exigências e 

necessidades do seu 

desenvolvimento individual e social. 

Precisamos preparar nossos 

alunos para uma aprendizagem 

permanente, que tenha continuidade, 

mesmo após o término de sua vida 

escolar. Isto significa que, em sala de 

aula, devemos estar preocupados 

em desenvolver determinadas 

habilidades intelectuais, sem as 

quais o aluno nunca será capaz de 

uma aprendizagem autônoma.   

Vale lembrar que, fazemos uso também do Regimento Escolar, que 

Subsidia o planejamento e o adequado desenvolvimento do trabalho 

realizado pelas Unidades Escolares do DF, considerando as normas e 
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Homenagem às Mães 2019 

Homenagem às Mães 2019 

Homenagem às Mães 2019 

Homenagem às Mães 2019 

regulamentações pedagógico-administrativa nele discutidas nos termos da 

Legislação vigente e dos dispositivos normativos do sistema de ensino do 

DF. Contempla os princípios da Gestão Democrática, garantindo a 

participação ativa e consciente de toda a comunidade escolar. Tal 

documento, encontra-se, nesse momento, em processo de reconstrução 

proposto pela SEDF, para alteração e avaliação. 
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8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO  

  

O trabalho pedagógico no Jardim de Infância 314 Sul compreende 

todas as atividades teórico-práticas desenvolvidas pelos profissionais deste 

Estabelecimento de Ensino para a realização do processo educativo escolar.  

É importante ressaltar que a educação obrigatória e gratuita deve 

atender crianças a partir de 4 anos, resultando na obrigatoriedade das 

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

12.796/2013 que altera a LDB 9.394/1996.  

As crianças permanecem por 5 h na escola, sendo atendidas de 7h30 

às 12h30 ou de 13h às 18h, sob a responsabilidade de um professor regente, 

que cumpre 40h de trabalho semanal, em jornada ampliada. A escola conta 

ainda com o suporte de quatro Educadores Sociais Voluntários (ESV), que 

atendem as necessidades básicas de alunos devidamente diagnosticados 

com alguma necessidade especial, com fundamento na Lei Distrital nº 3.506, 

de 20 de dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto Nº 37.010, de 23 

de dezembro de 2015, pela Lei N 3.506, de 20 de dezembro de 2014 e na Lei 

Federal Nº 9.608/98, de 18 de fevereiro de 1998, recepcionada pela Lei 

Distrital nº 2.304, de 21 de janeiro de 1999 e amparada pela Portaria n.º 22, 

de 02 de fevereiro de 2019. 

A organização democrática no âmbito escolar fundamenta-se no 

processo de participação e responsabilidade da comunidade escolar na 

tomada de decisões coletivas, para a elaboração, implementação e 

acompanhamento da Proposta Pedagógica.  

A organização do trabalho pedagógico é constituída pelo Conselho 

Escolar, equipe de direção, órgãos colegiados de representação da 

comunidade escolar, Conselho de Classe, equipe pedagógica, equipe 

docente, equipe técnico administrativa e assistente de execução e equipe 

auxiliar operacional.  



66  

  

66 
 

São elementos da gestão democrática a escolha do (a) diretor (a) pela 

comunidade escolar, na conformidade da lei, e a constituição de um órgão 

máximo de gestão colegiada, denominado de Conselho Escolar, órgão este 

denominado a fiscalizar a organização e a realização do trabalho pedagógico 

e administrativo do Estabelecimento de Ensino, de acordo com a legislação 

educacional vigente e orientações da SEDF.  

Os responsáveis pelas crianças também são elementos importantes 

na gestão democrática. Estes devem sempre estar informados sobre tudo o 

que ocorrer com o aluno durante o período em que estiver na instituição, bem 

como a forma de trabalho e a Proposta Pedagógica que é ali desenvolvida.  

O diálogo pode ser mantido por meio da agenda, onde são anotadas 

as informações referentes àquele dia na instituição e conversas agendadas 

quando necessário. A família deve ser chamada a uma maior participação, 

sempre que necessário. Outra estratégia importante para aproximação dos 

pais, são as reuniões com a equipe da escola, onde a Proposta Pedagógica 

vai sendo apresentada e discutida. Nesse sentido, é preciso evitar tanto as 

reuniões em que só há cobranças aos pais e reclamações sobre as crianças, 

quanto as reuniões didáticas ou normativas em que se pretende ensinar aos 

pais como cuidar de seus filhos. Nos casos em que as orientações sejam 

necessárias, recomenda-se o atendimento individualizado.  

A equipe pedagógica é responsável pela coordenação, implantação e 

implementação no estabelecimento de ensino das Diretrizes Curriculares 

definidas na Proposta Pedagógica e no Regimento Escolar, em consonância 

com a política educacional e orientações emanadas da Secretaria de Estado 

de Educação.   

Todos os projetos específicos citados nesse documento fazem parte 

do ano de 2019 e de um plano anual flexível, onde os professores adequam 

ao seu planejamento, de acordo com as peculiaridades de sua turma. 

Ressaltamos que alguns desses projetos não são feitos por todos os 

educadores, por se tratar de uma escola que respeita a diversidade e está 

em constante avaliação de suas práticas. 
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Nossa escola conta com o apoio da Equipe de Serviço Especializado 

de Apoio a Aprendizagem dos Alunos com Necessidades Especiais (EEAA), 

que faz um trabalho itinerante e atende outras escolas, além desta. O plano 

de ação detalhado da EEAA consta no Apêndice A. Os alunos, quando 

diagnosticados, participam de um acompanhamento na Sala de Recursos na 

Escola Classe 314 Sul, no horário contrário ao horário da aula, 

semanalmente. Não contamos com SOE (Serviço de Orientação 

Educacional) nem com Sala de Apoio em nossa escola, embora acreditamos 

que seria um enorme ganho pedagógico podermos contar com este 

acompanhamento. 

Visando garantir o pleno cumprimento do currículo para todos os 

estudantes de nossa escola, incluindo aqueles com necessidades especiais, 

buscamos realizar adequações necessárias, tanto em nossas práticas 

pedagógicas quanto em nossas instalações para a promoção da 

aprendizagem e desenvolvimento de todos.  

Nossos alunos contam com o Laboratório de Informática devidamente 

montado, com 17 computadores em pleno funcionamento. Atualmente 

contamos com a professora Adriana Dias, que executa o projeto “Informática 

no Jardim” desde 2015.  

Em nossa escola possuímos um espaço de Sala de Leitura, com 

mobiliário adaptado para a clientela atendida, que é visitado por nossos 

alunos semanalmente. Nesse momento o trabalho tem sido realizado pela 

professora Solange Cerqueira, que encontra-se em processo de Restrição 

Temporária. Na possibilidade da mesma retornar às suas atividades de 

regência, as atividades voltarão a ser gerenciadas pelas professoras 

regentes.  

Ainda nos cabe refletir e associarmos nossa Organização do Trabalho 

Pedagógico com as orientações retiradas do Currículo em Movimento, onde 

infere-se que para mediar as aprendizagens, desencadeadoras do 

desenvolvimento infantil, é preciso tencionar uma ação educativa, 
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devidamente planejada, efetiva e avaliada. Por isso, é imprescindível pensar 

os materiais, os ambientes e o tempo.   

 

8.1- Materiais  

  

  Como artefatos incorporados ao trabalho escolar, os materiais 

contribuem para estabelecer algumas das condições em que o ensino e a 

aprendizagem se realizam e, nesse sentido, eles têm uma grande 

importância e podem cumprir funções específicas, dependendo de suas 

características e das formas pelas quais eles participam da vivência 

educativa. Os materiais compõem as situações de aprendizagem quando 

usados de maneira dinâmica, apropriada à faixa etária e aos objetivos da 

intervenção pedagógica.  

No Jardim de Infância 314 Sul, pode-se dizer, de forma geral, que eles 

se constituem em uma das mediações entre nossos professores, alunos e o 

conhecimento a ser ensinado e aprendido. Assim entendidos, não é difícil 

compreender que um dos elementos fundamentais da relação que 

estabelecemos com eles está na intencionalidade que guia a escolha e a 

utilização dos materiais, em diferentes 

situações e com diferentes finalidades.   

 Compreendemos como materiais: 

objetos, livros, impressos de modo geral, 

brinquedos, jogos, papéis, tecidos, 

fantasias, tapetes, almofadas, massas de 

modelar, tintas, dvds, figuras, ferramentas, 

etc. Podem ser recicláveis, industrializados, 

artesanais, de uso individual e ou coletivo, 

sonoros, visuais, riscantes e ou 

manipuláveis, de diferentes tamanhos, 

cores, pesos e texturas, com diferentes 

propriedades. Entretanto, a intencionalidade 
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pedagógica não pode ignorar e sobrepujar a capacidade da criança de tudo 

transformar, de simbolizar, de desprender-se do mundo dos adultos e ver 

possibilidades nos restos, nos destroços, no que é desprezado.  Um objeto, 

um livro, um brinquedo, podem oportunizar diferentes ações, permitir a 

exploração e propiciar interações entre as crianças e os adultos.   

Para subsidiar o trabalho pedagógico, o Jardim de Infância 

disponibiliza às crianças e docentes um espaço com jogos organizados e 

malas temáticas (Conhecimento Lógico Matemático, Mercadinho, 

Psicomotricidade), além de livros literários, brinquedos de grande e pequeno 

porte, computadores e materiais coletivos especialmente elaborados dentro 

de temas e projetos explorados (semanalmente, mensalmente ou 

anualmente).   

8.2-Espaços e Ambientes  

  

 Buscando uma perspectiva de sucesso para o desenvolvimento e 

aprendizagem do educando no contexto da educação infantil, o espaço físico 

torna-se um elemento indispensável a ser observado. A organização desse 

espaço deve ser pensada tendo como princípio oferecer um lugar acolhedor 

e prazeroso para a criança, isto é, um lugar onde as crianças possam brincar, 

criar e recriar suas brincadeiras sentindo-se assim estimuladas e 

independentes. O espaço criado para a criança deverá estar organizado de 

acordo com sua faixa etária, isto é, propondo desafios cognitivos e motores 

que a farão avançar no desenvolvimento de suas potencialidades. O espaço 

deve estar povoado de objetos que retratem a cultura e o meio social em que 

a criança está inserida.  Lella Gandini diz que: “[...] o espaço reflete a cultura 

das pessoas que nele vivem de muitas formas e, em um exame cuidadoso, 

revela até mesmo as camadas distintas dessa influência cultural”.  (GANDINI, 

1999, p.150)  

 Reconhecendo que a criança é fortemente marcada pelo meio social 

em que se desenvolve, e que também deixa suas próprias marcas nesse 

meio, que tem a sua família como o seu principal referencial, apesar de todas 
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as relações que ocorrem em todos os níveis sociais, o espaço infantil deve 

priorizar remeter a história da criança para o seu contexto e através disto 

promover a troca de saberes entre as crianças. Segundo o Referencial 

Curricular Nacional da Educação Infantil (1998, vol. 1, p. 2122): “as crianças 

constroem o conhecimento a partir das interações que estabelecem com as 

outras pessoas e com o meio em que vivem. O conhecimento não se constitui 

em cópia da realidade, mas sim, fruto de um intenso trabalho de criação, 

significação e ressignificação”.   

 Tendo em vista que interações que 

ocorrem dentro dos espaços são de grande 

influência no desenvolvimento e 

aprendizagem da criança, quando 

planejamos, nos norteamos em quais os 

tipos de atividades serão selecionadas, em 

que momentos serão feitas e em que local 

é mais adequado realizá-las. A depender 

do espaço físico, podem ser mais 

qualitativas as aquisições sensoriais e 

cognitivas das crianças. O 

ambiente/espaço é elemento fundamental 

para o desenvolvimento infantil integral. 

Cabe lembrar que a menção 

ambiente/espaço é indissociável, ou seja, 

um não se constitui sem o outro. O espaço é a abstração feita pelo ser 

humano sobre um determinado lugar, pois explorando suas dimensões, o 

homem o torna palpável. Já o ambiente é constituído de inúmeros 

significados. Os ambientes da Educação Infantil têm como centro a criança e 

precisam ser organizados em função de suas necessidades e interesses. É 

interessante que permitam explorações individuais, grupais, simultâneas, 

livres e ou dirigidas pelos profissionais. Para tanto, é fundamental que os 

ambientes sejam arranjados para impulsionar: 
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• A construção da identidade da criança como agente  que integra e 

transforma o espaço; 

• O desenvolvimento da autonomia. Por  exemplo: tomar água sozinha, 

alcançar o interruptor de luz, ter acesso a saboneteira e toalhas, 

apresentação dos alimentos priorizando o autosservimento, circular e 

se orientar com segurança pela instituição; 

• A amplitude  e segurança para que a criança explore seus 

movimentos corporais, arrastar-se, correr, pular, puxar objetos, etc.  

   É realizada uma renovação periódica mediante novos arranjos no 

mobiliário, materiais e elementos decorativos, de acordo com as 

necessidades das crianças e do planejamento docente. Procuramos, 

outrossim, explorar com as crianças todos os espaços disponíveis em nossa 

escola, dando-lhes funcionalidade e dinamismo para a execução da 

autonomia e das práticas pedagógicas elaboradas.  

8.3- Tempo  

 

  As aprendizagens e o desenvolvimento das crianças ocorrem dentro 

de um determinado tempo. Esse tempo é articulado. Ou seja, o tempo 

cronológico – aquele do calendário -  articula-se com o tempo histórico – 

aquele construído nas relações socioculturais e históricas, - visto que as 

crianças carregam e vivenciam as marcas de sua época e de sua 

comunidade. E ainda podemos falar do tempo vivido, incorporado por nós 

como instituição social e que regula nossa vida, segundo Norbert Elias. 

Quando a criança tem a oportunidade de participar, no cotidiano, de 

situações que lidam com duração, periodicidade e sequência, ela consegue 

antecipar fatos, fazer planos e construir sua noção de tempo. Partindo desse 

pressuposto, procuramos elaborar o planejamento e as práticas 

pedagógicas levando em conta a necessidade de:  

• Flexibilizar o período de realização da atividade, ao considerar os 

ritmos de cada um e ou dos grupos;   
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• Distribuir as atividades de acordo com o interesse e as condições de 

realização individual e coletiva;  

• Permitir a vivência da repetição do conhecido e o contato com a 
novidade;  

• Alternar os momentos de atividades de higiene, alimentação, repouso; 

atividades coletivas (entrada, saída, pátio, celebrações, festas); atividades 

diversificadas (brincadeiras e explorações individuais ou em grupo); 

atividades coordenadas pelo professor (roda de conversa, hora da história, 

passeios, visitas, oficinas etc.); atividades de livre escolha da criança, ainda 

que supervisionadas pelos profissionais.  

 Existem muitas possibilidades de organização do trabalho pedagógico 

ao longo da jornada diária, semanal e bimestral. Observamos as situações 

didáticas que podem integrar/articular os campos de experiências não 

somente em cada turma, mas também no coletivo escolar do Jardim de 

Infância 314 Sul.  

É essencial também, considerar as necessidades e interesses das 

próprias crianças, ou seja, o tempo 

destinado às atividades precisa ser 

organizado a partir de suas manifestações, 

em qualquer uma delas, cabe levar em 

consideração os objetivos de 

aprendizagem, materiais, espaços/ 

ambientes, tempos e características das 

crianças, isso em relação às brincadeiras, 

seus momentos de descanso e outras 

questões que permeiam a organização do 

trabalho pedagógico no contexto da 

Educação Infantil. 

 Quando a criança tem a oportunidade 

de participar de situações cotidianas que lidam com duração, periodicidade 

e sequência, ela consegue antecipar fatos, fazer planos e elaborar sua 

noção de tempo. Neste espaço, cabe uma breve consideração sobre as 
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possíveis denominações que um currículo pode comportar em relação à 

organização do trabalho pedagógico: atividades, temas geradores, projetos, 

vivências, entre outras.  

O importante é que essas estratégias sejam passíveis de atribuição de 

sentido por parte das crianças, e não sirvam apenas para mantê-las 

ocupadas ou controladas, afastando-as das experiências de vivenciar seu 

protagonismo infantil no processo educativo.  

 

 

8.3. 1 - Atividades permanentes 

 

 Ocorrem com regularidade (diária, semanal, quinzenal, mensal) e têm 

a função de familiarizar as crianças com determinadas experiências de 

aprendizagem. Asseguram o contato da criança com rotinas básicas para a 

aquisição de certas aprendizagens, visto que a constância possibilita a 

construção do conhecimento. É importante avaliar com as crianças o trabalho 

realizado.  

 Nossas atividades permanentes estão organizadas em 

projetos dentro da rotina pedagógica:  

-Projeto Chegada Animada  

      . Projeto Hora Cívica - Segunda-feira  

  . Projeto Cante Comigo - Terça-feira/ quarta-feira  

      . Projeto Era uma Vez... - Terça-feira  

- Projeto Alimentação Saudável: 

- Autosservimento - Segunda a Sexta 

- Mini Chef – de acordo com o planejamento de cada professor 

- Criança na Cozinha – 1º quinta feira de cada mês 

- Projeto Dia do Brinquedo e Fantasias - Sexta-feira  
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- Projeto Informática no Jardim - Segunda a Sexta 

- Projeto Ciranda do Livro - de acordo com o horário da turma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2 - Sequência de atividades  

  

  Trata-se de um conjunto de propostas que, geralmente, obedecem a 

uma ordem crescente de complexidade. O objetivo é trabalhar experiências 

mais específicas, aprendizagens que requerem aprimoramento com a 

experiência. Os planejamentos diários, geralmente, seguem essa 

organização didática baseados nos projetos pedagógicos que constam neste 

documento e nos documentos oficiais já mencionados.  

 Neste ano, a maioria das turmas está experimentando uma 

exploração sistematizada da Identidade das crianças envolvendo atividades 
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diversas com família e escola, além de conteúdos como nome próprio, 

respeito à diversidade, oralidade, entrevistas e outras.  
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8.3.3- Atividades ocasionais  

  

Permitem  trabalhar  com 

 as crianças, em algumas 

oportunidades, um conteúdo 

considerado  valioso, com 

correspondência  com o que está 

planejado.  Trabalhada  de maneira 

significativa, a organização de uma 

situação independente se justifica.  

Dentro dessas sequências estão 

os projetos que se estruturam de 

acordo com o mês em que são 

trabalhados:  

- Datas Comemorativas  

- Aniversariantes do Trimestre e  

Troca-Troca Divertido  

  

 

8.3.4 - Eventos, Semanas Temáticas e Datas Comemorativas  

  

  A exploração das datas comemorativas na Educação Infantil faz parte 

da rotina do cotidiano escolar. São datas que enfocam a tradição cívica, 

histórica e cultural do país e que, avaliadas e adaptadas pela comunidade 

escolar, enriquecem nossas atividades.   

O nosso objetivo ao planejar e inserir as datas e eventos pedagógicos 

é tornar as comemorações significativas e lúdicas para as crianças, 

integrando-as nos projetos e planejamento curricular, com ênfase nas 

aprendizagens e desenvolvimento da cidadania que podem propiciar.  
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 Ao planejarmos coletivamente, no início do ano letivo, procuramos 

valorizar a interação familiar como forma de propiciar a participação, 

socialização, aquisição do conhecimento de si e do outro, respeito às 

semelhanças e diferenças individuais e familiares. Os valores culturais e os 

valores humanos (respeito, convivência, responsabilidade, autoestima e 

solidariedade) fazem parte da cultura nacional e cotidiano infantil.  

 As Datas Comemorativas especialmente tratadas coletivamente com 

as crianças são: Dia Mundial do Livro Infantil, Dia da Água, Páscoa, Dia das 

Mães, Aniversário de Brasília, Dia do Índio, Dia do Meio Ambiente, Dia dos 

Avós, Dia dos Pais, Folclore, Dia do Soldado, Independência, Dia da Árvore, 

Dia das Crianças, Dia da Bandeira e Natal.  Além dessas, outras datas 

também são exploradas ao longo do ano e de acordo com o que rege o 

Calendário Escolar da SEDF (Anexo B). Cabe ressaltar que essas 

comemorações não devem ser momentos estanques no planejamento 

pedagógico, pelo contrário, deverão estar inseridos em um contexto 

pedagógico, proporcionando os Direitos de Aprendizagem e Campos de 

Experiência.  

As Semanas Pedagógicas previamente planejadas são: Semana 

Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos 

com Necessidades Educacionais Especiais (Lei Distrital nº 5.714/206), 

Semana de Conscientização do Uso Sustentável da Água nas Escolas da 

Rede Pública do DF( Lei Distrital nº 5.243/2013), Semana de Educação para 

a Vida (Lei Federal nº 11.998/2009), Semana Nacional do Livro e da 

Biblioteca (Decreto nº 84.631/1980), Semana das Crianças, Semana de 

Encerramento. Além dessas semanas, contamos com os Dias Letivos 

Temáticos que são planejados na coordenação coletiva e que têm orientação 

e definição do tema pela SEDF.  

   As Festas e/ou Eventos envolvendo a comunidade escolar: Rodas de 

conversas, Festa da Família, Festa Junina, Festa da Primavera, Aniversário 

do Jardim de Infância e Natal. Esses momentos, além das Reuniões de Pais 

e Mestres, aproximam as famílias e a escola, criando laços importantes para 

a construção de uma escola democrática e de qualidade.  
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8.3.5 -  Projetos didáticos  

  

 Os objetivos são claros, o período de realização é determinado, há 

divisão de tarefas e uma avaliação final em função do pretendido. Suas 

principais características são objetivos mais abrangentes e a existência de 

um produto final.   
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 O projeto principal, norteador do trabalho pedagógico 2019 é o "Sabor 

e Arte". Além de projetos de investigação elaborados a partir dos interesses 

das crianças de cada turma.   Contamos ainda, com Programas e Projetos 

coletivos variados que dão suporte à prática pedagógica, como consta, 

detalhadamente, no tópico 13 dessa Proposta Pedagógica:  

Projeto Geral e Coletivo: 

- Projeto Sabor e Arte 

-  Projetos Coletivos da Escola: 

- Projeto Grandes Artistas  

- Projeto Todos Juntos Somos Fortes  

-  Projeto Aniversariantes do Mês/ Troca-Troca Divertida 

- Projeto Aulas-Passeio  

-  Projeto Ciranda do Livro 

- Projeto Vem Brincar 

- Projeto Informática no Jardim-Educação Digital 

- Projeto Chegada Animada  

o  Projeto Era Uma Vez 

o  Projeto Cante Comigo 

o Projeto Hora Cívica 

-  Projeto Alimentação Saudável  

o Mini Chef 

o Tem Criança na Cozinha/ em parceria com UNB 

o  Alimentação na Educação Infantil, mais que cuidar: 

Educar, brincar e interagir/ Autosservimento 

  Projetos Individuais dos Professores: 

- Projeto O que é que tem no Sítio do Pica pau Amarelo? – Professoras 

Augusta e Leda – 1º Período A e B Matutinos 
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- Projeto Um pouco de mim – Professoras Angela e Raquel – 1º Período 

C e D Vespertinos. 

- Projeto Cozinha Mágica – Professoras Luciney e Simone – 2º Período 

A e B Matutinos. 

- Projeto A Importância do Desenho na Educação Infantil – Professora 

Andrea – 2º Período C Vespertino 

- Projeto Uma Viagem pelos sabores e ingredientes do Brasil – 

Professor Adriano – 2º Período D 

 

  Projetos/ Programas Específicos da SEDF: 

- - Projeto Plenarinha (“Brincando e encantando com histórias”) 

- Projeto Inserção, Acolhimento e Transições  

- Água 

- Diversidade Étnico Racial 

- Coordenações Propositivas (SEI-GDF n.º 67/2019 - SEE/GAB/SUBEB -Doc. 

SEI/GDF 19710950) - Trata-se da proposição temática para a formação docente 

na Coordenação Pedagógica coletiva, que acontece às quartas-feiras, com foco 

nas situações do cotidiano escolar. 

- Virada Pedagógica (Boletim Informativo- SUBEB Fevereiro/ Março de 2019) - 

Evento com edições mensais, promovido pela SEDF para debater assuntos de 

interesse da educação, sendo mais um espaço 

para troca de experiências, reflexões e interação, 

com vivência e apresentações de especialistas 

sobre temas que incorporam inovações 

necessárias à prática pedagógica. 

-  Dias de Formação da Educação Infantil (Boletim 

Informativo- SUBEB Fevereiro/ Março de 2019) – 

Conforme estabelecido pela SUBEB, aos 

professores de Educação Infantil são destinados 
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três dias de Formação com objetivo de instrumentalizar e fortalecer o trabalho 

pedagógico.  

 

8.3.6- Rotina Pedagógica  

  

 É praticamente impossível a reflexão sobre a organização do tempo 

na Educação Infantil sem incluir a rotina pedagógica. Geralmente, a rotina 

abrange recepção, roda de conversa, calendário e clima, alimentação, 

higiene, atividades de pintura e desenho, descanso, brincadeira livre ou 

dirigida, narração de histórias, entre outras ações. Segundo Maria Carmem 

Silveira Barbosa (2006), a rotina é “a espinha dorsal, a parte fixa do 

cotidiano”.   

 Rotina - É uma categoria pedagógica que 

os responsáveis pela educação infantil 

estruturaram para, a partir dela, 

desenvolver o trabalho cotidiano nas 

instituições de educação infantil. 

BARBOSA (2006, p.35) diz que [...] A 

importância das rotinas na educação 

infantil provém da possibilidade de 

constituir uma visão própria como 

concretização paradigmática de uma 

concepção de educação e cuidado.  

 Cotidiano – [...] refere-se a um espaço-

tempo fundamental para a vida humana, 

pois tanto é nele que acontecem as 

atividades repetitivas, rotineiras, triviais, 

como também ele é o lócus onde há a 

possibilidade de encontrar o inesperado, 

onde há margem para a inovação [...]. 

José Machado Pais (1986, p.10) afirma 

que não se pode reduzir o cotidiano ao 
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rotineiro, ao repetitivo e ao a - histórico, pois o cotidiano é o cruzamento de 

múltiplas dialéticas entre o rotineiro e o acontecimento (BARBOSA, 2006, p. 

37).  

Bem elaborada, a rotina é o caminho para evitar-se a atividade pela 

atividade, os rituais repetitivos, a reprodução de regras, os fazeres automáticos. 

Para tanto, é fundamental que a rotina seja dinâmica, flexível, surpreendente. 

Barbosa (2006, p.39) aponta que a rotina inflexível e desinteressante pode vir a 

ser “uma tecnologia de alienação”, se não forem levados em consideração o 

ritmo, a participação, a relação com o mundo, a realização, a fruição, a liberdade, 

a consciência, a imaginação e as diversas formas de sociabilidade dos sujeitos 

nela envolvidos.  

Procuramos elaborar a rotina pedagógica como uma forma de organizar 

o coletivo infantil diário e, concomitantemente, espelhar a proposta pedagógica 

da instituição. Com o estabelecimento de objetivos claros e coerentes, através 

da rotina, procuramos promover aprendizagens significativas, desenvolver a 

autonomia e a identidade, propiciar o movimento corporal, a estimulação dos 

sentidos, a sensação de segurança e confiança, o suprimento das necessidades 

biológicas (alimentação, higiene e repouso) e o desenvolvimento cognitivo, 

afetivo, social. Acreditamos estar de acordo com o Referencial Curricular 

Nacional para Educação Infantil (1998), 

no qual diz que a rotina deve adequar-se 

às necessidades infantis e não o inverso.    

Ao elaborarmos o planejamento 

cuidadoso procuramos impedir a rotina 

monótona, sem graça, vazia de 

significado e dinamismo para as 

crianças, mas sim, elaborar uma rotina 

em que a criança seja o autor da 

aprendizagem estimulante e 

significativa. Para isso, a participação da criança de forma ativa na rotina 

compõe o elemento principal na organização da rotina pedagógica.  
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É na rotina inicial que a criança participa da elaboração, composição, 

observação e registro das explorações do: Calendário, Quantos Somos, 

Ajudantes do Dia, Linha do Tempo e da Rodinha de Conversa.  

 

 8.3.7 – Lanche/ Merenda Escolar  

 

Para orientar as crianças sobre 

a importância da alimentação para o 

desenvolvimento há a necessidade de 

incentivar uma alimentação saudável, 

com cardápio variado e adequado às 

especificidades da clientela atendida. 

  Em nossa escola, o lanche é 

fornecido com gêneros enviados pela 

SEDF, mas, quando necessário, é 

enriquecido com recursos da APM.   

Cada turma lancha diariamente 

num horário selecionado pelos 

docentes no início do ano, na Semana de Planejamento Pedagógico, assim, 

o horário está dentro da rotina das crianças 

proporcionando a formação de hábitos 

alimentares.  

O Projeto Alimentação Saudável, que 

complementa a vivência da alimentação 

saudável, acontece diariamente através de seus 

subprojetos (Autosservimento, Dia da Fruta , Mini 

Chef e Tem Criança na Cozinha), com a 

participação da família, professores, equipe 

gestora, merendeira da escola e UNB. 
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Desde 2019, contamos com o Projeto Alimentação na Educação 

Infantil – “Mais educar, brincar, interagir do que que cuidar” (que se encontra 

destrinchado nesse PP, na seção 13 – Projetos e Programas 2019), que veio 

para agregar valor ao Projeto Alimentação Saudável/ Autosservimento. 

 

 

8.4- Gestão Democrática  

 

Conforme o PPP Carlos Mota, a educação atual necessita discussão 

e vivências que envolvam toda a comunidade escolar.   

Tendo em vista que a gestão da escola não se limita à Direção, 

incentivamos a participação e compromisso de toda a comunidade escolar, 

representada pelas crianças, professores, Conselho Escolar, Associações de 

Pais e Mestres – APM, etc. Acreditamos e vivenciamos essa parceria frente 

às decisões a serem tomadas, tanto no que se refere à estrutura física, 

pedagógica e recursos financeiros provenientes de verbas governamentais, 

quanto na realização dos eventos e das propostas pedagógicas pertinentes.  
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8.5- Conselho Escolar  

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

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

Legislação Vigente e a Regulamentação do Conselho de Educação do Distrito 

Federal. Foram eleitos e empossados para período de 2017 à 2020:    

 

   CONSELHO ESCOLAR      

FUNÇÃO  NOME  MATRÍCULA  SEGMENTO  

PRESIDENTE  LUANA PILLAR P. MATEUS  0201.635-4  MAGISTÉRIO  

CONSELHEIRA  ROSENEIDE SANTANA  0025.715-X  VIGIA 

CONSELHEIRA  ROWÂNIA  ARAÚJO S. LIMA ------------  PAIS  

CONSELHEIRA  ROBERTA CAMPOS ANDRADE ------------  PAIS  

   

Cabe ressaltar que, devido três (3) vacâncias no Conselho Escolar acima 

apresentado, o mesmo se tornou inoperante. As vacâncias se deram por 

aposentadoria (segmento vigia) e transferência de escola dos filhos (segmento 

pais). Até que haja nova eleição, as decisões antes debatidas e validadas pelo 

Conselho Escolar, são agora levadas a Assembleia Escolar, órgão deliberativo, 

conforme instruções da CREPP. 

8.6- Associação de Pais e Mestres - APM:   

  

          Entidade civil, sem caráter lucrativo, com personalidade jurídica própria 

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

Tem como objetivo essencial, integrar o poder público, a nossa escola e a 

família, na busca de um desempenho mais eficiente no processo educativo. 

Essa Associação atua em caráter bienal sendo a atual diretoria composta 

pelos seguintes membros:         

FUNÇÃO  NOME  MATRÍCULA  SEGMENTO  

PRESIDENTE  Eziélma Alves dos Santos Sousa  2114321  MAGISTÉRIO  

VICE PRESID  Adriana de Souza Dias Correa  0201.262-6  MAGISTÉRIO  
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1ª SECRETÁRIA  Roberson Rodrigues de Barros  0200.997-8  TÉC. GESTÃO  

1ª TESOUREIRA  Simone Maria de J. S. B. Maia  0027.440-2  MAGISTÉRIO  

2ª TESOUREIRA  Gleidson de Moura Porto  -------------  PAI  

      

8.7- Conselho Fiscal  

  

O Conselho Fiscal tem como objetivo principal fiscalizar a legalidade das 

compras a partir de recursos públicos efetuadas pela unidade executora. 

Esse Conselho complementa a prática da gestão democrática tornando-a 

mais transparente ao atender às necessidades reais da unidade escolar para 

uma melhor realização das práticas pedagógicas.  

  

  CONSELHO FISCAL      

FUNÇÃO  NOME  MATRÍCULA  SEGMENTO  

CONSELHEIRA  Angela Maria Fleury Soares  0024.295-0  MAGISTÉRIO  

CONSELHEIRA  Solange Cerqueira  0037.458-X  MAGISTÉRIO  

CONSELHEIRA  Andrea Maria N. de Nascimento  0201.374-6  MAGISTÉRIO  

SUPLENTE  Rosangela Pedrina da Silva  0026.990-5  MAGISTÉRIO  

SUPLENTE  Graça de Fátima B. Santos  0073.208-7  ASSISTÊNCIA  

  

8.8 - Apoios Pedagógicos  

    

Os profissionais que exercem a função de Apoio Pedagógico são de 

grande importância para a estruturação de todo o trabalho pedagógico.  

Esse profissional é responsável por dar suporte e viabilizar a 

realização de todo o trabalho elaborado pela direção, coordenação 

pedagógica e professores regentes.  
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Nesse Jardim, essas são algumas das funções dos apoios pedagógicos 

que podem ser realizadas pelos profissionais readaptados, respeitando suas 

limitações de acordo com as orientações do setor de saúde responsável.  

• Participar na execução de programas e projetos educacionais;  

• Prestar auxílio no desenvolvimento de atividades relativas à 

assistência pedagógica aos segmentos envolvidos diretamente com 

o processo ensino aprendizagem;  

• Participar com a comunidade escolar na construção da proposta 

pedagógica;  

• Auxiliar na distribuição dos recursos humanos, físicos e materiais 

disponíveis na escola;  

• Participar do planejamento pedagógico curricular;  

• Auxiliar na coleta e organização de informações, dados estatísticos 

da escola e documentação;  

• Comprometer-se com atendimento às reais necessidades 

escolares;  

• Participar dos conselhos de classe, reuniões pedagógicas e 

grupos de estudo;  

• Contribuir para o cumprimento do calendário escolar;  

• Participar na elaboração, execução e desenvolvimento de projetos 

especiais;  

• Auxiliar na administração e organização da biblioteca escolar;    

• Subsidiar, continuamente, a direção da escola em relação a 

efetivação do currículo escolar e das aprendizagens das crianças; 

• Contribuir com a ação docente, em relação aos processos do 

ensino e aprendizagem, propondo subsídios pedagógicos, com 

vistas à melhoria das aprendizagens dos professores/as e 

estudantes.    
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• Subsidiar as famílias/responsáveis pelos/as estudantes, em busca 

de um melhor desempenho escolar.    

 

      Atentamos que o professor readaptado, exercendo a função de Apoio 

Pedagógico, conheça plenamente o seu espaço de trabalho, compartilhe 

ideias e conhecimentos, construa o seu papel na escola, tornando-se assim, 

uma ligação fundamental, traçando o seu caminho transformador, formador 

e articulador.   

     Ressaltamos, porém, que em 2019 não contamos em nosso quadro de 

servidores com esse profissional, uma vez que nossa única profissional 

readaptada, Alessandra Figueredo, está atuando como vice diretora. A 

escola já realizou o pedido formalmente à Coordenação Regional de Ensino 

do Plano Piloto, devido a necessidade vindo da demanda pedagógica da 

escola, que atenderia também como suporte à coordenadora pedagógica. 

 

8.9. Coordenador Pedagógico 

 

A coordenação pedagógica é realizada 

por um professor efetivo, escolhido pelo 

grupo de professores no ato da escolha de 

turmas, que acontece no início do ano 

letivo. O mesmo é um articulador entre as 

ações pedagógicas que se dão no 

ambiente escolar, criando mecanismos 

que favoreçam a articulação entre a teoria 

e a prática, visando discussão, reflexão e 

promoção de ações que favoreçam o 

melhor desempenho pedagógico do 

aluno. 

 

  

NOSSA COORDENADORA 
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   9. CONCEPÇÕES PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

9.1. Avaliação  

 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal /Subsecretaria 

de Educação Básica – SUBEB apresenta as Diretrizes de Avaliação 

Educacional para a rede pública de ensino com vistas ao triênio 2014/2016. 

O presente documento constitui-se, juntamente, com as Diretrizes 

Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, o 

Regimento Escolar das Escolas Públicas do DF e o Currículo da Educação 

Básica, suporte didático-pedagógico para o planejamento, o desenvolvimento 

e a avaliação do trabalho pedagógico na Educação Básica.   

Com base nas Diretrizes de Avaliação, SEDF, 2014 na Educação 

Infantil, a avaliação se dá principalmente pela observação sistemática, 

registro em caderno de campo, fichas, questionários, relatórios, portfólios 

(exposição das produções pelas crianças). As reflexões, análises e 

inferências oriundas dessa sistemática comporão o Relatório Descritivo e 

Individual de Acompanhamento Semestral - RDIA, esse terá sua publicação 

semestral, porém sua elaboração é diária. Nessa etapa se faz presente, de 

maneira forte e determinante, a avaliação informal realizada pelos docentes 

e até mesmo pelas crianças. Esta avaliação possibilita a observação das 

suas manifestações de aprendizagem e progresso. O cotidiano e as 

interações na creche e na escola da educação infantil apresentam-se sob 

fortes cargas afetivas. A esse respeito, convém lembrar que se tende a 

manifestar, na escrita dos relatórios ou registros avaliativos, a comunicação 

simbólica revelada nos gestos, nos silêncios, nas manifestações de choro, de 

alegria, de irritação e nos afetos e desafetos que ocorrem na relação 

professor-aluno. Importa lembrar que a escola não deve rotular nem definir a 

criança em razão das manifestações aqui listadas, bem como não pode 

resumir os registros avaliativos fazendo constar neles, apenas, elementos 

captados pela avaliação informal. A observação, devidamente planejada, 

sistematizada e acompanhada do registro das informações coletadas, 
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constitui a avaliação formal. A instituição deve primar pela observância e 

cumprimento do currículo a fim de que sejam alcançados os objetivos 

propostos para a educação infantil, assim sendo, o processo de ensino 

aprendizagem se dá por meio da ação/ reflexão/ ação.  

A concepção de avaliação formativa, adotada pela SEDF, pressupõe 

processos dialógicos entre os sujeitos envolvidos na ação educativa da 

escola. Nesse sentido, não se deve excluir os pais e/ou responsáveis de suas 

funções sociais, sob o risco de fragilizar as aprendizagens dos 

filhos/estudantes. Eles são importantes e, geralmente, são cobrados quanto 

aos resultados, porém nem sempre são envolvidos no processo.  

Ao compreendermos que a gestão democrática não se dá de forma 

espontânea, sendo antes um processo histórico de construção coletiva, este 

jardim procura oportunizar mecanismos institucionais que não somente 

viabilizem, mas também incentivem práticas participativas efetivas de mães, 

pais/responsáveis a partir da escuta sensível desses sujeitos para que se 

tornem co-responsáveis pela aprendizagem dos filhos/estudantes.  

Procura-se, ainda, ter clareza do perfil das famílias que compõem a 

escola e conhecer suas expectativas e anseios em relação ao trabalho 

realizado, por meio de procedimentos e instrumentos construídos e 

discutidos coletivamente.  

A avaliação do trabalho da escola ou sua autoavaliação é interna, 

permanente e com envolvimento de todos os segmentos: mães/pais, 

estudantes, gestores, professores e demais profissionais da educação. 

Existem diversos momentos propícios para a autoavaliação que ocorrem 

durante todo o ano letivo, como nos dias da avaliação pedagógica previstos 

em calendário escolar, coordenações coletivas, conselhos de classe, 

reuniões de pais/mães, reuniões da assembleia escolar e diversas outras 

reuniões. Esses não são momentos estanques de autoavaliação, mas, sim, 

propiciadores de discussão e reflexão coletiva.  
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Nessa Instituição, um dos tipos de avaliação é o relatório descritivo 

individual (ANEXO A). O mesmo se dará sempre ao final de cada semestre, 

buscando sensibilizar, mobilizar e auxiliar o processo de ensino 

aprendizagem do aluno junto com todos os envolvidos no processo 

educacional da escola. Periodicamente, são formados grupos para 

discussão, debates e reflexão, grupos estes formados pelos diferentes atores 

dos segmentos que compõem a escola (pais, funcionários, professores, 

alunos...).  

Bimestralmente, nos momentos de coordenação pedagógica coletiva, 

os professores participam do projeto "Todos Juntos somos Fortes" (Conselho 

de Classe Participativo), com o objetivo de viabilizar uma avaliação propícia, 

que funciona como um termômetro que permite confirmar o estado em que 

se encontra o aluno e, para isso, alicerçada em objetivos claros, simples, 

precisos, que conduzam a prática pedagógica docente para a melhoria da 

aprendizagem. Cada professor tem a oportunidade de expor situações de 

ganhos pedagógicos de sua turma, bem como de fazer um levantamento das 

dificuldades pedagógicas enfrentadas, incluindo apontamentos necessários 

para a adequação curricular que se fizer necessária. Há debate e troca de 

ideias pelo grupo e tudo é devidamente registrado. Nesse momento, também 

é possível uma avaliação e auto avaliação da prática do professor.  

Como educadores, reconhecemos o significado de valorizar os 

resultados obtidos pelos alunos durante o processo ensino-aprendizagem 

como mediadores, organizando da melhor maneira as situações de 

aprendizagem e de verificação da mesma.  

A avaliação eficiente ocorre de forma interativa entre professor e 

aluno, ambos caminhando na mesma direção e em busca dos mesmos 

objetivos, mantendo sua função diagnóstica. Assim, o professor tem os dados 

necessários a respeito do desenvolvimento pedagógico do aluno para as 

intervenções e reformulações necessárias que busquem um trabalho de sala 

de aula que resgate a importância do conhecimento.  
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Em sala de aula a avaliação dos projetos é feita por meio das 

produções e interesses dos alunos, como também por intermédio da 

observação na participação, realização das atividades propostas bem como 

por meio dos comentários das famílias a partir da análise do registro dos 

alunos.  

Para esta instituição a avaliação é 

encarada como mais um momento rico no 

processo de construção do conhecimento. 

Afinal, é na avaliação que organizamos as 

ideias e demonstramos nosso potencial 

criativo. Por isso, ela ocorre de maneira 

gradual, processual, com contribuições 

individuais e/ou coletivas, abarcando 

instrumentos e técnicas variadas, de forma 

que possa permitir a expressão das 

diferentes potencialidades dos alunos.  

 

9.2. Pedagogia de Projetos  

 

Observamos que quando trabalhamos numa perspectiva de projetos, 

as crianças são capazes de realizar transferências e generalizações a outras 

situações, a partir dos conhecimentos que construíram e das estratégias 

utilizadas nessa construção. Nesse sentido, dentro da pedagogia de projetos, 

se enfatiza o entendimento de globalização dos aspectos vividos pelas 

crianças, não como forma alienada de se organizar as atividades, mas como 

processo mais amplo no qual a criança se envolve ativamente, atualizando e 

reciclando conhecimentos construídos, conhecimentos que são de natureza 

diversa e que se constroem mediante múltiplas conexões entre o que já sabe 

e o que estão lhe ensinando.  

Os projetos que são desenvolvidos nesta unidade de ensino duram 

conforme o seu objetivo, o desenrolar das várias etapas, o desejo e o 
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interesse das crianças pelo assunto estudado ou planejamento coletivo da 

comunidade escolar. Os projetos das turmas seguem as diferentes etapas, 

que são planejadas e negociadas com os alunos, de modo que eles 

participem ativamente do processo e tenham clareza de qual será o percurso 

para chegar-se ao produto final e sintam-se motivados a participar 

intensamente do trabalho.  

Realizamos os registros dos conhecimentos que vão sendo 

construídos pelas crianças com relatos escritos, filmagens, fotografias, 

produções artísticas e gráficas das crianças, entre outros.  

9.2.1- Projetos Específicos  

 

Projetos planejados com a equipe docente e pedagógica a partir da 

organização da rotina pedagógica da escola, da necessidade e da 

importância/relevância de alguns temas. A proposta é que os projetos 

ocorram de forma interdisciplinar: O planejamento pedagógico da escola está 

pautado nos projetos abaixo relacionados, que constam também nos 

apêndices deste documento:  

PROJETO OBJETIVOS 
PRINCIPAIS 

AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 
DO PROJETO 

E NO 
PROJETO 

SABOR E 
ARTE 

instigar a 
criança a 
conhecer o 
mundo em que 
vive, 
apropriando-se 
ludicamente 
da cultura, dos 
conceitos e 
conhecimentos 
próprios dessa 
fase por meio 
das linguagens 
organizadas 
por campos de 

- Atividades 
diárias e 
planejadas que 
envolvam a 
apreciação do 
belo. A releitura 
de obras de arte 
de diversos 
gêneros. A 
produção 
espontânea de 
obras realizadas 
pelos alunos. 
-Apreciação de 
sabores, 

Comunidade 
Escolar 

A avaliação é 
feita através 
dos indicadores 
qualitativos, 
que partem da 
observação do 
professor, 
equipe gestora 
e também da 
participação e 
retorno do 
aluno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
e 
n
o 
d
a 
e 
o  



94  

  

94 
 

experiências, 
fazendo uso 
dessas 
linguagens 
como 
ferramentas 
para a 
compreensão 
do mundo e 
produção de 
novos 
significados.    

texturas, 
misturas, etc. 
- Realização de 
receitas e 
explorações 
diversas. 
-Exploração do 
gênero textual 
receita. 
-Bioeconomia 
alimentar.  
 

Chegada 
Animada 
 

Promover a 
interação das 
crianças e 
proporcionar 
um ambiente 
acolhedor para 
todos os alunos 
através de 
histórias, da  
música, de 
ritmos, danças 
coreografadas 
e conversa 
informal com a 
equipe de 
direção da 
escola, 
coordenadora, 
apoio 
pedagógico e 
professoras. 

Envolve três 
subprojetos: 

-Hora  Cívica 
(semanalmente), 
-Cante 
Comigo e 

-Era uma vez 

(Quinzenais) 

. 

 

Professores 
Regentes 

- Equipe 
Gestora; 

-Coordenação 
Pedagógica 

Através  da 
participação das 
crianças nas 
propostas de 
cada projeto e 
nos registros 
artísticos que 
contemplam 
cada atividade e 
da expressão 
oral em rodinhas 
de conversas. 
 

Informática no 
Jardim  

Promover a 
igualdade de 
oportunidades  
para todas as 
crianças no 
contato com as 
novas 
tecnologias   

-Aulas interativas 
e práticas no 
ambiente do 
laboratório de 
informática  
(duas vezes por 
semana) 
acompanhado 
por professor 
específico.  

 Professor  de  

Informática  

Observação das 
habilidades  
desenvolvidas e 
interação das 
crianças com os 
computadores,  
mouse, jogos e 
requisições por 
elas realizadas.  
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Projeto 
Alimentação 
Saudável 

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

para  a 
promoção da 
saúde e bem 
estar infantil 
através de 
práticas 
lúdicas e 
educativas. 

Envolve três 
subprojetos: 
- Mini Chefs 
- Alimentação 
na Educação 
Infantil/ 
Autosservimento 
- Tem criança 
na cozinha 
 
Toda terça feira, 
as crianças 
trazem frutas 
para serem 
exploradas em 
sala  e 
degustadas 
coletivamente 
no âmbito de sua 
turma, 
promovendo a 
experimentação 
de sabores 
diversos.e outras 
inúmeras 
explorações  
- 
Periodicamente, 
as crianças 
executarão 
receitas na 
Cozinha 
Experimental, 
realizando as 
diversas 
explorações 
possíveis. 

-Merendeira 

-Professores 
Regentes 
-UnB 
-Pais 

Através da 
observação da 
aceitação e/ou 
experimentação 
de sabores 
diversos por 
parte das 
crianças que 
serão 
convidadas a 
exprimirem suas 
impressões no 
processo e, ao 
final, através da 
produção 
artística 

Ciranda  do 
Livro 

Incentivar o 
prazer e o valor 
da leitura, 
aproximando os 
educandos da 
leitura infantil, 
fazendo com 
que construam 
um 
espontaneamen

A criança 
participa 
escolhendo 

um livro de sua 
preferência, 
semanalmente na 
Biblioteca, e o 
leva para casa 
para leitura em 
família. 

Professor 
Regente 

As crianças 
participarão de 
rodas de 
conversas e 
registros 
pictóricos para 
avaliar sua 
interação com os 
livros. 
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te o hábito de 
ler. 

Projeto Vem 
Brincar 

Promover 
atividades para 
que as crianças 
adquiram 
expressão 
própria pelo 
movimento, 

Atividades 
semanais 
utilizando 
materiais 
pedagógicos 
diversos (bolas 
cordas, bambolês, 
túneis, jogos, 
etc) planejadas 
para a turma ou 
interação entre 
turmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professores 

Regentes 

Observação do 
desenvolvimento 
de habilidades e 
potencialidades 
motoras, bem 
como 
expressões 
orais  e artísticas 
das próprias 
crianças. 

 Projeto  

Aulas passeio  

Aproximar a 
criança do  
potencial  
educativo,  
formativo e 
lúdico dos 
vários 
ambientes 
culturais  e  
naturais, 
aproximando  
as crianças da 
natureza e  
oportunizando 
a vivência as 
variadas  
formas em que 
a arte, a 
cultura e a 
história se 
apresenta no 
contexto 
social.  

Promover 
passeios que 
contemplem  o 
contexto 
pedagógico dos 
temas e 
abordagens das 
linguagens do 
Currículo da  
Educação  
Infantil.  

- Direção  

-Professores 
Regentes  

- Coordenação 
Pedagógica  

- Servidores  

-Educadores  
Sociais  
Voluntários  

  

Ao retornar da 
atividade cada 
turma explorará 
de diversas 
formas o que foi 
visto, executando 
registros e 
avaliação oral que 
contemplam a 
atividade com 
produção  
artística. O 
quantitativo de 
aproveitamento 
das Aulas 
Passeio é 
evidenciado por 
esse meio.  
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 Projeto  

Grandes  
Artistas  

Desenvolver o 
gosto pela arte, 
e  o 
conhecimento 
sobre grandes  
personalidades 
artísticas  
nacionais e 
internacionais, 
explorando, 
através da arte, 
a sensibilidade, 
a criatividade e 
estimulando a 
formação 
cultural.   

- Promover a 
pesquisa  e 
estudo  de 
obras  e técnicas 
de artistas 
plásticos;  

- Pintura de 
quadros  
inspirados nas 
obras e técnicas 
dos artistas 
estudados;  
 - Explorar o 
potencial criativo 
e artístico com 
técnicas e  
materiais 
diversos. 
- Culminância em 
novembro, no 
aniversário da 
escola. 

- Direção  

- Professores 
Regentes  

-Coordenação  
Pedagógica  

  

-Comunidade  
Escolar  

Finalização do 
projeto com a 
exposição  
Grandes artistas, 
na qual  as 
crianças terão 
oportunidade de 
apresentar os 
 artistas 
estudados  e as 
obras por eles 
produzidas, 
expressando-se 
oralmente e 
pictoricamente 
. 

Projeto 

Todos Juntos 
Somos 

Fortes – 
Conselho 

Escolar 

. Buscar 
soluções, 
coletivamente, 
para situações 
observadas no 
âmbito 
pedagógico 
envolvendo as 
crianças e a 
comunidade 
escolar 

No  momento 
da coordenação 

coletiva,  em 
quartas-feiras 
determinadas 
previamente, 
cada professor 
regente 
compartilha, 
mensalmente, as 
experiências e 
necessidades 
de sua turma 
com os 
demais 

- Direção 

-Coordenação 
Pedagógica 

-Professores 
Regentes 

Pelos próprios 
educadores e 
equipe gestora 
pedagógica, no 
momento da 
reunião durante 
o processo 
letivo. 
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Aniversariante
s do Mês  

 
Promover a 
interação das 
crianças em 
atividade que 
valoriza e 
comemora a 
vida em sua 
essência, o ser 
humano acima 
do ter.   

 

Incentivar  o 
desapego  

material  e  
ações 
promotoras de 
sustentabilidad
e por meio de 
atividades  
divertidas 
envolvendo 
troca de objetos 
produzidos 
pelas crianças 
e/ou adquiridos 
em  outros 
momentos. 

Trimestralmente 
as crianças 
comemoram  
os aniversários  

 de  seus  
companheiros  
 ou  o  seu,  
coletivamente, no 
pátio;  

- Compartilham o 
lanche de forma 
autônoma;  

- Valorizam a vida 
 com gestos 
 e palavras 
 de carinho 
Envolve um 
subprojeto:  

Troca troca 
divertido 

. Trimestralmente 
promover 
momentos de 
trocas de objetos 
entre as crianças 
da mesma turma, 
turmas diferentes 
e, até, entre 
todas as crianças 
da  
escola;  

- Envolver as 
famílias nos 
objetivos da  
atividade;  

- Incentivar as 
crianças a 
atitudes de 
doação e 
solidariedade.  

 

A comunidade 
escolar  

 Por meio de 
depoimentos  

orais, registros 
escritos  e 
artísticos,  
expressões em 
fotografias e  
demonstração  
de apreciação de 
murais 
específicos a 
respeito  do 
tema. 
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10- ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA  

  

A Educação Infantil tem como objetivo desenvolver a criança em seus 

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

família e da comunidade.  

Promovemos a interdisciplinaridade através de atividades, trocas de 

informações entre escola e aluno, entre escola e família, interligando o 

planejamento, o currículo, perfil dos alunos e a realidade da escola.  

Os projetos desenvolvidos em sala, partem do interesse e participação 

do aluno por determinado assunto ou tema globalizado, que se destaca no 

mundo ou dentro do seu cotidiano. Assim como as datas comemorativas e a 

afinidade do professor com os temas de interesse.  

Fomentar a aprendizagem e o desenvolvimento infantil significa 

proporcionar várias situações de interação visando que as crianças 

aprendam a conviver, a ser e a estar com os outros e consigo mesmas, em 

uma atitude de respeito e confiança. Significa ajudá-las na construção 

gradativa da sua identidade e autonomia.  

Propiciamos um ambiente acolhedor e afetivo que gera confiança, 

alegria, bem como atendemos as necessidades das crianças, promovendo a 

liberdade de expressão e o bem-estar, para que se sintam acolhidas e 

reconhecidas como singulares e especiais.  

Oferecemos para nossas crianças um ambiente rico no qual possam 

explorar e manipular materiais de diferentes texturas e formas; produzir sons, 

manusear materiais impressos como livros, rótulos, revistas; participar de 

momentos de leitura com diversos portadores de textos, etc., propiciando 

assim, às crianças, a construção de conhecimentos sobre o mundo que as 

cerca.  
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No Jardim de Infância 314 Sul, promovemos situações, nas quais as 

crianças avancem progressivamente nas diferentes linguagens: expressão 

oral e corporal, desenho, expressão artística, matemática dentre outras, para 

favorecer a comunicação dos seus desejos, emoções e ideias, e constantes 

interações com outras pessoas, facilitando assim, a mediação com a cultura 

e os conhecimentos. Como vimos anteriormente, esse trabalho é pautado 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, segundo a 

Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 05, de 17 de dezembro de 

2009, bem como na 2º edição do Currículo em Movimento – Educação 

Infantil/ SEDF, que adota como Eixos Integradores do Currículo os seguintes 

elementos basilares do trabalho educativo com as crianças: Educar e Cuidar, 

Brincar e Interagir. Estes eixos precisam ser considerados juntamente com 

os Eixos Transversais do Currículo em Movimento: Educação para a 

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

Educação para a Sustentabilidade. 

Ao pensarmos todos esses Eixos, buscamos privilegiar a participação 

das crianças nas decisões e planejamentos através, primordialmente da 

Pedagogia de Projetos. A criatividade, independência e autoconfiança 

continuarão norteando todos os eixos do nosso trabalho e garantindo os 

Direitos de Aprendizagem, como preconiza os documentos oficiais 

norteadores dessa proposta.   

Durante a Semana Pedagógica de 2019, destinou-se um período para 

análise da 2ª edição do Currículo em Movimento da Educação Básica - 

Educação Infantil, para definição de estratégias de ações pedagógicas que 

orientarão o coletivo da instituição educacional no processo de ensino e de 

aprendizagem ao longo do ano.  

Definiu-se pela organização de um instrumento norteador simples 

(Temas Geradores), baseando-se na Teoria Sociointeracionista de Vygotsky 

e o estágio de desenvolvimento pré-operatório do corpo discente, foi 

elaborada uma lista de temas geradores descrita a seguir. Em cada tema 

gerador serão trabalhados os Objetivos de Aprendizagem propostos pela 2ª 
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Edição do Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas do DF – 

Educação Infantil.  

  São realizadas reuniões coletivas com os professores, às quartas-feiras, 

para estudo e troca de experiências, com avaliação da turma e suas 

necessidades, organização das atividades culturais, planejamento 

pedagógico, estudos das temáticas das Coordenações pedagógicas 

propositivas (SEDF) e Viradas Pedagógicas (SEDF), etc. Como já citado 

anteriormente, também nos valemos do espaço da coordenação pedagógica 

das quartas-feiras, bimestralmente, para realizarmos o Projeto Todos Juntos 

Somos Fortes (que está detalhado no item 13 – Projetos e Programas), que 

se resume em um ”Conselho de Classe Participativo”, onde a cada semana 

uma professora falará ao grupo sobre a sua turma, suas dificuldades e 

ganhos, para que a escola possa buscar as melhores soluções para os dados 

apontados.  
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11 - PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PP  

  

Como uma Proposta Pedagógica 

comprometida com a transformação da sociedade, 

é essencial que a tomada de decisão sobre o que 

e como ensinar, para quem ensinar e com que 

finalidade, aconteça de uma forma democrática, 

implicando no compromisso de todos os 

envolvidos no processo educacional. Quando a 

democracia faz parte das ações da escola, o aluno 

tem a oportunidade de aprender a importância de 

fazer parte das decisões na sociedade.  

Para atender as situações identificadas no 

diagnóstico da escola, explicitamos a seguir o 

Plano de Ação do Jardim de Infância 314 Sul, que 

operacionaliza o trabalho e demonstra como o grupo pretende implementar, 

acompanhar e avaliar sua PP.  
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11.1 -Dimensões de Gestão  

 

 11.1.1.  Gestão Pedagógica  

 

OBJETIVOS  METAS  AÇÕES  AVALIAÇÃO  RESPONSÁVEIS  PERÍODO  

Organizar a 
pauta  de 
discussão dos 
estudos 
coletivos.  

Coordenações 
coletivas mais  
eficientes  

Discutir a pauta 
com a equipe 
gestora,  
coordenadora e 
apoios, com a  
devida antecedência  

Após a reunião 
coletiva a equipe 
gestora se reunirá 
para avaliar o 
estudo coletivo.  

Equipe Gestora e 
coordenação(coor 
denadora e apoio 
de sala de aula)  

Durante 
todo ano 
letivo. 

Proporcionar 
condições para 
que haja 
coordenações 
individuais e 
coletivas de 
qualidade. 

Criar  momentos 
e espaços 
prazerosos para 
se realizar as  
Coordenações 
individuais e 
coletivas, contando 
sempre com a 
escuta sensível 
considerando 
todas as 
observações feitas 
ao longo do 
processo. 

Manter a sala dos 
professores 
organizada.  

Manter os livros e 
materiais de  
consulta 
atualizados e a 
disposição dos 
professores.  

Oferecer recursos 
tecnológicos para  
possíveis consultas.  

Mediante consulta 
ao corpo docente e  
a direção quanto 
aos resultados e 
qualidade dos 
métodos 
empregados.  

Equipe Gestora 
e coordenação  
(coordenadora 
e apoios 
pedagógicos)  

Durante 
todo ano 
letivo. 

Desenvolver  e  
Executar 
Projetos 
Pedagógicos que 
contribuam com 
o 
desenvolvimento  
pedagógico dos 
alunos. (Os 
projetos a serem  
desenvolvidos  
constam no  
item 13 – Projetos 
e Programas) 

  

Favorecer a 
melhoria do 
aprendizado e 
do 
desenvolvimen
to pedagógico.  

Atividades  de  
grupo; 
Brincadeiras 
dirigidas;  
Jogos;  
Musicalidade; 
Com o enfoque 
voltado para a multi 
e 
interdisciplinaridade, 
permeando os eixos 
transversais do 
Currículo em 
movimento. 
Atendimento sempre 
que necessário a 
serviços 
especializados, 
 

Por  meio  de  
observação; 
Anotações e os 
avanços a partir 
dos exercícios.  

Professores, 
equipe 
pedagógica, pais e 
responsáveis, 
equipe 
psicopedagógica. 

Durante 
todo ano 
letivo. 
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 Participar 
ativamente das 
propostas de 
Governo, que 
visam o 
aprimoramento 
capacitório dos 
docentes como o 
de todos os 
envolvidos no 
processo 
educacional.  

   

Desenvolver os 
programas com  
qualidade 
pedagógica. Por 
exemplo: 

Projeto transição 

Projeto plenarinha 

Projeto 
autosservimento, , 
entre tantos 
outros. 

 

Promover  
momentos de 
estudo com o corpo 
docente.  

Envolver os alunos e 
pais com os temas 
propostos  

Participar das ações 
propostas pela 
SEDF .  

Contínua e 
processual.  

Professores, 
equipe 
pedagógica.  

Durante 
todo ano 
letivo. 

Manter em 
funcionamento o 
Conselho de 
Classe 
Participativo  

(Projeto  Todos  
Juntos Fortes).  

Manter um 
Conselho de 
Classe efetivo e 
produtivo.  

Mensalmente, 
promover 
momentos onde os 
professores 
possam se reunir 
para o Conselho de 
Classe, onde se 
compartilhará 
avanços  e 
dificuldades dos 
alunos, bem como 
se  refletirá  a  
prática pedagógica 
do professor.  

Contínua e 
processual.  

e  Professores, 
equipe 
pedagógica  

Durante 
todo ano 
letivo. 

   

 

11.1.2- Gestão de Resultados Educacionais   

 

OBJETIVOS  METAS  AÇÕES  AVALIAÇÃO  RESPONSÁVEIS  PERÍODO  

Avaliar os 

processos e 

práticas que 

são aplicadas 

para a melhoria 

dos resultados 

de 

desempenho 

da escola.  

Melhoria do 

serviço prestado 

aos alunos.  

Por meio de 

questionários 

dirigidos às famílias, 

conversas com as 

crianças e avaliação 

constante do 

trabalho 

pedagógico.  

Nas coletivas e 

principalmente no 

Projeto Todos 

Juntos Somos 

Fortes. 

Nas reuniões de 

pais e mestres. 

Reunião do 

Conselho Escolar e 

APAM. 

Contínua e 

processual 
Professores, 

equipe 

pedagógica, 

pais e 

responsáveis  

Durante 
todo ano 
letivo. 



105  

  

105 
 

Acompanhar 

frequência 

alunos  

a 

d

d

o

s  

Reduzir o 

número de 

faltas dos 

alunos  

Entrar em contato 

com os 

responsáveis dos 

alunos após três 

faltas 

consecutivas.  

Acompanhar e 

avaliar  a 

frequência  dos 

alunos  

Secretaria, 
equipe gestora, 

coordenação 
 e 

professoras  

Durante 
todo ano 
letivo. 

Avaliar o 
processo de 
ensino 
aprendizagem 
dos Alunos  

Registrar 

diariamente por 

meio  de 

atividades e 

anotações o 

desenvolvimento 

do aluno.  

Analise do 
grafismo. 

Portfólio com as 
atividades 
relevantes. 

Observação e 
registro diário do 
desenvolvimento 
do aluno, como 
subsidio para 
RDIA. 

  

Contínua  Professores   
Durante 
todo ano 
letivo. 

  

 

 

 11.1.3- Gestão Participativa  

  

OBJETIVOS  METAS  AÇÕES  AVALIAÇÃO  RESPONSÁVEIS  PERÍODO  

Revitalizar a 
Associação de  
Pais e Mestres  

Maior participação 

da comunidade 

escolar nas 

atividades da 

escola.  

Fazer reuniões 

periódicas com 

os membros da 

APM  

Por meio da 

participação 

das famílias 

nas reuniões e 

eventos, bem 

como por meio 

da 

colaboração.  

Toda a equipe 

da escola 

 e 

comunidade 

escolar.  

Durante 
todo ano 
letivo. 

Revitalizar o  
Conselho 

Escolar  
Maior número de 
reuniões do  
conselho escolar;  

Estreitar a 

comunicação da 

comunidade 

escolar com o 

conselho escolar  

Fazer reuniões 
periódicas com 
os membros do 
Conselho 
Escolar.  
  

Por meio  
participação 

famílias 

reuniões 

eventos.  

d

a 

d

a

s 

n

a

s 

e  

Toda a equipe 

da escola 

 e 

comunidade 

escolar.  

Durante 
todo ano 
letivo. 

Buscar 
parcerias que 
apoiem a  
Escola  

Suprir 

necessidades 

diárias na escola e 

atender melhor os 

alunos   

Buscar no 

comércio local, 

entorno, 

instituições que 

visem o bem estar 

social.  

Participação 

efetividade 

parceria  

e 

d

a  

Equipe 

gestora, 

coordenação, 

professores e 

comunidade 

escolar  

Durante 
todo ano 
letivo. 
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Usar  meios 

efetivos de 

comunicação 

com a 

comunidade 

escolar.  

Manter em 
funcionamento o 
BLOG da Escola.  

Cartazes 
informativos;  

Utilização diária 
da agenda;  

Divulgar as ações 
educacionais 
promovidas 
 pela 
escola; 

Murais de avisos 

e educacionais.   

Participação de 

toda  a 

comunidade 

escolar 

 e 

envolvimento 

nas atividades, 

eventos e 

projetos desse 

Jardim.  

Equipe gestora, 

coordenação, 

professores e 

comunidade 

escolar  

Durante 
todo ano 
letivo. 

 

11.1.4. Gestão Financeira e Administrativa  

  

OBJETIVOS  METAS  AÇÕES  AVALIAÇÃO  RESPONSÁVEIS  PERÍODO  

Manter a 
transparência 
na execução e 
prestação de 
contas  dos 
recursos 
públicos 
(PDAF, PDDE, 
APM)  

*Melhoria dos 
espaços físicos 
da Instituição;  

*Melhores 

condições para 

a realização 

dos trabalhos 

na escola.  

Expor a prestação de 

contas  com 

regularidade através 

de cartazes fixados 

na entrada da U.E 

Verificar 

periodicamente 

as condições 

de 

funcionamento 

dos ambientes 

escolares e 

recursos 

necessários.  

Toda equipe da 

Escola.  

Durante 
todo ano 
letivo. 

Manter as 

instalações 

físicas em bom 

estado de 

conservação  

Bom 

funcionamento e 

conservação da 

estrutura física e 

ambientes da 

escola.  

Fazer reparos 
sempre que 
necessários  

Solicitar através de 
memorandos, 
reparos que não 
podem ser 
realizados pela 
escola para a 
sessão responsável 
da  

SEDF.  

Verificar 

continuamente 

as estruturas 

funcionais da 

escola.  

Toda comunidade 

escolar  
 
Durante 
todo ano 
letivo. 

Manter estoque 

necessário de 

material de 

limpeza.  

Conservação do 

patrimônio 

escolar  

Controlar diariamente 
a utilização dos 
recursos e materiais   

Por meio da 

otimização e 

racionalização 

do uso dos 

recursos e 

materiais, bem 

como uma 

maior duração 

dos mesmos 

antes de repor 

os estoques  

Direção 

servidores 

envolvidos 

utilização 

materiais  

e  

n

a 

d

o

s  

Durante 
todo ano 
letivo. 
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Manter estoque 

necessário de 

material de 

expediente.  

Funcionamento 

eficiente da 

secretaria, 

direção  e 

atividades 

pedagógicas.  

Controle diário dos 
materiais  

Racionalizar  o 
consumo  dos 
recursos e materiais 
para  melhor 
aproveitá-los.    

Por meio da 

otimização e 

racionalização 

do uso dos 

recursos e 

materiais, bem 

como uma 

maior duração 

dos mesmos 

antes de repor 

os estoques  

Direção 

servidores 

envolvidos 

utilização 

materiais  

e  

n

a 

d

o

s  

Durante 
todo ano 
letivo. 

Manter 
brinquedos e 
jogos em 
condições de 
uso.  

  

Estimular 

atividades 

lúdicas, durante 

todo o ano, com 

recursos 

necessários  e 

em  perfeito 

estado  de 

conservação.  

Aquisição de 
brinquedos novos 
por meio de 
campanhas com a 
comunidade 
escolar, doações de 
instituições 
parceiras  

Conscientização 

dos alunos sobre a 

forma correta de 

utilizar os materiais 

e brinquedos.  

Verificar 

diariamente 

antes e após o 

uso, com os 

alunos, 

 o estado 

 de 

conservação 

dos materiais 

durante o ano.  

Alunos, 

professores, 

gestores  e  

coordenadores  

Durante 
todo ano 
letivo. 

  

 

 

11.1.5.  Gestão de Pessoas  

Nossa U.E. conta com um quadro de vinte e nove servidores, sendo 

treze da Carreira Magistério, seis da Carreira Assistência, um da Carreira 

Técnico Admistrativo, quatro Tercerizados e cinco Educadores Sociais 

Voluntários, além de um total de aproximadamente 120 famílias de estudantes.  

OBJETIVOS  METAS  AÇÕES  AVALIAÇÃO  RESPONSÁVEIS  PERÍODO  

Aumentar o 

envolvimento e 

compromisso 

dos pais/ mães/ 

responsáveis  

Estimular e 

valorizar a fala 

dos pais.  

Fortalecer o 
Conselho Escolar e 
Associação de Pais 
e Mestres. 

Realizar rodas   

de conversa 
periodicamente.  

Criar um espaço  

para que os pais 

possam deixar 

críticas, elogios e 

sugestões, ficando 

livres para se 

identificarem ou 

não.  

Será avaliado 

pela equipe 

gestora e 

corpo docente, 

ao longo do 

ano, a 

participação 

efetiva dos 

pais ou 

responsáveis 

no dia a dia 

escolar.  

Equipe Gestora 

e professores  

Durante 
todo ano 
letivo. 
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Aumentar o 

envolvimento e 

compromisso 

dos professores 

e  demais 

profissionais da 

escola.  

Estimular e 
valorizar a fala 
dos 
profissionais da 
escola.  

  

Fortalecer o 

Conselho de 

 Classe 

Participativo.  

Realizar rodas  de 

conversa 

periodicamente.  

Criar um espaço 
para que os 
professores e 
profissionais da 
escola possam 
deixar críticas, 
elogios e sugestões, 
ficando livres para 
se identificarem ou 
não.  

Proporcionar 

momentos  de 

descontração  e 

confraternização 

para maior 

integração do grupo.  

Será avaliado 

pela equipe 

gestora e 

profissionais 

da escola, 

através de 

observações e 

relatórios de 

avaliação.  

Equipe Gestora  
Durante 
todo ano 
letivo. 

Aumentar  o  

envolvimento 

dos alunos  

Estimular o 

envolvimento e 

participação 

dos alunos no 

dia a dia escolar  

Exercitar  a 

Escuta Sensível nos 

diversos momentos 
pedagógicos.  

  

Será avaliado 

pela equipe 

gestora e 

corpo docente, 

ao longo do 

ano, a 

participação 

efetiva dos 

alunos na 

rotina escolar.   

Professores  
Durante 
todo ano 
letivo. 
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 12- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP  

  

O estudo da relação entre o ensino e 

avaliação requer, necessariamente, a análise 

das formas da organização do trabalho 

pedagógico. Portanto, deve absorver as 

atenções principais das atividades 

investigadas na escola.   

Refletir sobre avaliação institucional é 

tarefa sempre oportuna e muito necessária 

para o cumprimento das exigências de 

reorientação e renovação das ações 

educacionais e de posicionamento ético de 

todos os sujeitos envolvidos com a educação 

da escola como um todo. Acreditamos, então, 

que avaliar, de maneira sistemática, pode resultar em melhorias significativas 

para a organização e desempenho do processo educativo, pautado em 

valores éticos e políticos claramente demonstrados no compromisso com as 

ações que irão produzir os avanços sociais com a contribuição para a 

formação de cidadãos críticos, autônomos e socialmente participativos, 

trabalhando na perspectiva da formação integral, envolvendo os aspectos 

cognitivos, emocionais e de sociabilidade, estimulando a atitude investigativa 

e de pesquisa.  

A avaliação se dará durante o ano, em um processo que funcionará 

como um instrumento de controle de qualidade, visando interações corretivas 

ao longo da realização, no sentido de assegurar resultados favoráveis. O 

Jardim de Infância 314 Sul, tem como objetivo fundamental, aprimorar, 

comparar e favorecer elementos que possam servir de subsídios para 

manutenção ou correção de ações que conduzam a qualidade da produção 

e transmissão do conhecimento, de forma que seja analisado o desempenho 

global da nossa instituição, e do processo de funcionamento e seus 

resultados.   
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A avaliação permanente articula todo o processo de estratégias de 

modo a fornecer subsídios para a tomada de decisões e correção de desvios 

que possam ocorrer durante o decorrer do desenvolvimento do projeto, um 

processo que permite a intervenção da prática e a retroalimentação das 

atividades da instituição. Desta forma, adotaremos estratégias definidas de 

forma democrática ao longo do ano letivo através de discussões com a 

equipe pedagógica e escuta das crianças e dos responsáveis, registrando 

sempre que pertinente em ata. Podemos utilizar de questionários ou 

pesquisas (com observações do projeto executado pela comunidade escolar) 

abrangendo mais que a produção e a qualidade do trabalho das pessoas, 

mas a própria instituição, o funcionamento, as relações internas e externas e 

todos os padrões de qualidade que desejamos alcançar. 

A avaliação do trabalho da escola ou sua auto avaliação é interna, 

permanente e com envolvimento de todos os segmentos: mães/pais, 

crianças, gestores, professores e demais profissionais da educação. Existem 

diversos momentos propícios para a auto avaliação que ocorrem durante todo 

o ano letivo, como nos dias de Planejamento Pedagógico da Comunidade 

Escolar/ Dia Letivo Temático (previstos em calendário escolar), 

coordenações coletivas, conselhos de classe, reuniões de pais, reuniões da 

assembleia escolar e diversas outras reuniões. Esses não são momentos 

estanques de auto avaliação, mas, sim, propiciadores de discussão e reflexão 

coletiva.  
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13. PROJETO E PROGRAMAS 2019  

 

Projeto Central da Escola: Sabor e Arte 

  Todos os anos escolhemos um tema para nortear os projetos, atividades 

e eventos pedagógicos do ano. Neste ano o tema escolhido por toda a 

comunidade escolar foi SABOR E ARTE. Com esta temática, os alunos serão 

imersos no universo de exploração dos sabores, cores, texturas, cheiros, sons, 

aspectos estéticos, permeado por histórias, experimentos, músicas, 

observações, conquistas, desafios e superações. 
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GDF/ SEEDF/ CRE-PP 

JARDIM DE INFÂNCIA 314 SUL 

http://jardim314sul.blogspot.com.br 

3901-2494  

  

 

PROJETO ANUAL  

P.P. 2019 

 

 

SABOR E ARTE 
 

 

  

 

 

 

 

BRASÍLIA - 2019 
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Brasília – 2019 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Sabor e Arte 

Unidade Escolar proponente: Jardim de Infância 314 Sul 

Tema do Projeto: Experiências na Cozinha Experimental, práticas pedagógicas 

na Educação Infantil e Sítio do Picapau Amarelo 

Parcerias (internas e externas à Escola) envolvidas na Execução do 

Projeto:  Direção, Coordenação, Professores, Alunos e Comunidade Escolar 

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: Educação Infantil 

Número de Estudantes atendidos: 120 alunos 

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades do Projeto: Cozinha 

Experimental do Jardim de Infância 314 Sul e Toda área escolar. 

Período de Execução: Fevereiro a Dezembro de 2019. 

Responsáveis pela Execução do Projeto: Professores 

Regentes, Alunos,  Direção, Coordenação, Bibliotecária, 

Comunidade Escolar. 
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PROJETO ANUAL 2019 SABOR E ARTE 

 

1- APRESENTAÇÃO 

 

 

             Qual o sabor da infância? Quais os sabores que permeiam a 

Educação Infantil? 

  A Educação Infantil é uma fase da vida recheada de cores, sons, histórias, 

incríveis descobertas, múltiplas experiências vivenciadas através da ludicidade, 

dos projetos, da investigação criativa, da degustação de sabores, da revelação 

de um mundo rico além das paredes de casa, além das telas multimídias. 

  O Projeto " Sabor e Arte" parte dos pressupostos pedagógicos traçados 

pela BNCC(2017), pelos DCNEI(2010a) e pelo Currículo em Movimento do DF - 

Educação Infantil(2018). Os Campos de Experiências e os Direitos  de 

Aprendizagem organizados nesses documentos para a Educação Infantil são 

amplamente explorados pelas atividades pedagógicas concretizadas com os 

personagens do ilustre Monteiro Lobato, retratados em sua obra Sítio do Picapau 

Amarelo. Aguçadas pelas características peculiares de cada personagem, as 

crianças são convidadas a embarcar em uma viagem recheada de brincadeiras, 

histórias literárias, músicas e encantamentos. Assim, a natureza e a cultura 

brasileira passa a ser o ambiente que inspira e instiga a aprendizagem com 

alegria, ludicidade, atitudes de cortesia, respeito e muito prazer pelo ambiente 

escolar.  

  O projeto é desenvolvido através do desdobramento de  vários 

projetos coletivos que organiza os  conteúdos de maneira lúdica, permitindo o 

desenvolvimento contínuo de criatividade artística e culinária, trabalho em 

equipe, expressão artística, valorização das conquistas pessoais e do 

conhecimento de mundo que cada criança e/ou pessoa da comunidade escolar 

traz para o ambiente escolar com suas várias experiências de vida. Outrossim, 

as experiências conquistadas e vivenciadas pelos que vieram antes são 

respeitadas, ouvidas com sensibilidade, integradas às experiências infantis de 
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modo a tornar a valorização da vida como um ato de aprendizagem e de amor. 

Praticando rotineiramente as posturas docentes inseridas nas Leis do Amor(Bert 

Hellinger), a família se apresenta para a comunidade escolar com a sua devida 

importância no contexto pedagógico e para o desenvolvimento global infantil. 

Assim, o projeto Sabor e Arte convida ao respeito, à integridade, às posturas 

amorosas e acolhedoras das crianças do jeito que são e propõe estar ao lado 

das famílias as quais as mesmas pertencem, sem nenhum tipo de exclusão ou 

crítica, para que o desenvolvimento das mesmas ocorra em parceria, com 

orientações de direitos, esclarecimentos de deveres e possibilidades de 

constantes participação nos eventos e nas atividades pedagógicas 

desenvolvidas no ambiente escolar.  

Ao envolver a família, o projeto leva a compreender as práticas da 

Educação Infantil além da metodologia, num contexto de ações com 

sensibilidade, criatividade, despertar de sentimentos valorosos e trabalho 

colaborativo. 

O Projeto Sabor e Arte visa propiciar aos professores a possibilidade de 

articular práticas pedagógicas às Competências Socioemociais, às posturas 

amorosas da Educação Sistêmica e aos documentos que já fazem parte da 

prática pedagógica na Educação Infantil do DF( BNCC, DCNEI e Currículo em 

Movimento do DF- Educação Infantil). As conquistas da elaboração de projetos 

internos, coletivos ou individuais de turma, alinhados com as propostas do 

projeto Sabor e Arte, tornam o desenvolvimento infantil mais amplamente 

acolhedor, subsidiado, consistente e preocupado em inserir a família como 

parceira e participante ativa das práticas pedagógicas em prol do 

desenvolvimento infantil mais rico e saudável. 

 

                                                      

2 - TÍTULO DO PROJETO 

Projeto Sabor e Arte. 
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3 - PROBLEMATIZAÇÃO 

Como propiciar uma maior vivência prática dos campos de 

experiência na Educação Infantil? Como tornar as atividades investigativas mais 

intensas, significativas, interessantes para as crianças? Como envolver as 

famílias das crianças nas práticas pedagógicas para obter melhores resultados 

em suas conquistas e desenvolvimento de forma mais ampla e global? 

 

  4- ESCOLHA DO TEMA GERADOR 

      O tema do projeto foi uma escolha da comunidade escolar a 

partir da estruturação de um espaço adequado e seguro às práticas 

experimentais, lúdicas e criativas com as crianças da Educação Infantil. A ideia 

do Projeto Sabor e Arte surgiu como uma conquista importante para adequar às 

práticas pedagógicas toda oportunidade de propiciar às crianças o planejamento 

e execução prática como ponto principal dos projetos e atividades pedagógicas 

a serem desenvolvidas no ambiente escolar. A criança é um ser ativo, pensante, 

dotado de habilidades, preferências e com múltiplas possibilidades de 

conquistas em seu desenvolvimento nessa fase da vida, ser vista e ter suas 

ideias, sentimentos devidamente valorizados contribui para que seja vista não 

apenas como mais um aluno, mais um ser inteligente, um cidadão com direitos, 

deveres e desejos a serem conhecidos pelo viés da brincadeira, das histórias, 

do encantamento próprio dessa faixa etária. 

 

5-PÚBLICO ALVO 

O projeto tem, como público alvo, os alunos do Jardim de 

Infância 314 Sul. Nossa clientela é composta de aproximadamente 120 alunos, 

entre 4 e 5 anos de idade, a sua maioria oriunda das cidades satélites e entorno 

de Brasília. 
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6- JUSTIFICATIVA 

  É fato comum nas instituições de Educação Infantil a preocupação 

com a proximidade das famílias ao ambiente escolar, ao interesse na vida 

cotidiana da criança. Conforme López (2009), a responsabilidade da família na 

educação não pode desaparecer, porque a escola não fica todo o tempo com o 

aluno, então é necessário que os familiares busquem um tempo diário para dar 

a devida atenção aos seus filhos, sendo que as crianças têm a necessidade de 

contar o que realizam na escola, as amizades que fazem e as inquietudes que 

têm. De acordo com as legislações vigentes, existe uma necessidade de refletir, 

promover e aperfeiçoar a interação família e/ou responsáveis e instituição que 

atende a Educação Infantil.  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDB e o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA ressaltam que os direitos 

fundamentais das crianças sejam assumidos como responsabilidade de todos os 

envolvidos em seu cuidado e desenvolvimento. As Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica – DCN reafirmam que:  

O atendimento aos direitos da criança na sua 
integralidade requer que as instituições de Educação 
Infantil, na organização de sua proposta pedagógica e 
curricular, assegurem espaços e tempos para 
participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, 
o respeito e a valorização das diferentes formas em que 
as famílias se organizam (BRASIL, 2013, p. 92). 

Tendo em vista esse contexto, o projeto Sabor e Arte em nossa 

escola é um meio privilegiado para o trabalho pedagógico a ser desenvolvido no 

1º Ciclo, além de propiciar, juntamente com as famílias, a formação de valores e 

hábitos, interação entre os pares e promoção de um desenvolvimento rico e 

saudável. As brincadeiras e as práticas artísticas realizadas na esfera 

escolar, além de contribuir para o processo de ensino-aprendizagem, 

promove o desenvolvimento da capacidade de imaginação e faz com o que 

a criança perceba o seu papel na sociedade espontaneamente. Perceber-

se como parte do mundo e seu poder de atuação sobre o mesmo é um dos 

nobres objetivos da Educação Infantil contemplados com a execução 

desse projeto. 
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7- OBJETIVOS 

[...] a educação infantil precisa ser muito mais qualificada. 
Ela deve incluir o acolhimento, a segurança, o lugar para 
a emoção, para o gosto, para o desenvolvimento da 
sensibilidade; não podendo deixar de lado o 
desenvolvimento das habilidades sociais, nem o domínio 
do espaço e do corpo e das modalidades expressivas; 
deve privilegiar o lugar para a curiosidade e o 
desafio. (HERMIDA, 2007, p. 227) 

 

 7.1 - OBJETIVO GERAL 

  O projeto Sabor e Arte tem como objetivo principal instigar a criança a 

conhecer o mundo em que vive, apropriando-se ludicamente da cultura, dos 

conceitos e conhecimentos próprios dessa fase por meio das linguagens 

organizadas por campos de experiências, fazendo uso dessas linguagens como 

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

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Proporcionar situações para que as crianças compreendam e 

internalizem a si mesmas, suas famílias, a organização da sociedade, 

as diferenciações dos grupos sociais, as maneiras de viver e de 

trabalhar, o sentimento de pertencimento aos grupos sociais, dentre 

outros elementos que constituem a vida cultural humana.  

• Abordar os acontecimentos, as manifestações culturais e as relações 

sociais para elaborar as noções de tempo, de espaço e de 

consequências. 

•  Conhecer a própria história e a história da humanidade e constituir sua 

identidade coletiva. 

• Propiciar explorações de movimentos que envolvam o próprio repertório 

da criança, ampliando-o à descoberta de variados modos de ocupação 

dos espaços com o corpo, bem como de atividades que lhe possibilite 

expressões cognitivas e afetivas em suas relações sociais e culturais, 

entrelaçadas às diversas linguagens e campos de experiências 

trabalhados 



119  

  

119 
 

• Propiciar o desenvolvimento da expressão criativa da criança através 

das práticas nos diversos campos de experiências elencados nos 

diversos projetos coletivos, individuais, eventos com a comunidade 

escolar e rotinas pedagógicas. 

• Incentivar a curiosidade, a exploração, o encantamento, o 

questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em 

relação ao mundo físico, social, ao tempo e à natureza. 

 
8 – CONTEÚDOS  

 

 O Projeto Sabor e Arte aborda o desenvolvimento dos cinco Campos de 

Experiências do Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil, 

uma vez que o espaço da Educação Infantil permite as diversas 

experimentações, práticas e participação em projetos lúdicos cognitivos 

diversos. Segue alguns conteúdos a serem trabalhados nas 

experiências das crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 

meses) durante o projeto nessa fase. 

Na Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das 

crianças têm como eixos estruturantes o educar e o cuidar, bem 

como o brincar e o interagir. Portanto, fica claro que essa etapa 

da Educação Básica não se organiza com base em conteúdos, 

componentes curriculares ou áreas do conhecimento. As crianças têm muito a 

aprender. Suas aprendizagens devem se apoiar nos direitos de conviver, brincar, 

participar, explorar, expressar e se conhecer. Todos eles emergem dos 

princípios éticos, estéticos e políticos expressos nas DCNEI (BRASIL, 2010a, p. 

16) que devem pautar as propostas pedagógicas para a Educação Infantil: 1. 

Éticos, no sentido de proporcionar o desenvolvimento da autonomia, da 

responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio 

ambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades;  2. Políticos, 

voltados para o exercício da criticidade e para o respeito à democracia e aos 

direitos de cidadania;  3. Estéticos, para desenvolver a sensibilidade, a 

criatividade, a ludicidade e a liberdade de expressão nas diversas manifestações 

culturais e artísticas. Esses princípios engendram os seis direitos de 



120  

  

120 
 

aprendizagem e desenvolvimento, de acordo com a BNCC (BRASIL, 2017):  1. 

Conviver democraticamente com outras crianças e adultos, relacionando-se e 

partilhando distintas situações, de modo a utilizar diferentes linguagens, ampliar 

o conhecimento de si e do outro, bem como o respeito em relação à natureza, à 

cultura e às diferenças entre as pessoas;  2.Brincar cotidianamente de diversas 

formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e 

adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus 

conhecimentos, imaginação, criatividade, experiências emocionais, corporais, 

sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais;  3.Participar 

ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da 

instituição que oferta Educação Infantil quanto das atividades da vida cotidiana: 

escolha das brincadeiras, materiais e ambientes, por meio do desenvolvimento 

das diferentes linguagens, elaboração de conhecimentos e do posicionamento 

próprio; 4. Explorar movimentos, gestos, sons, palavras, emoções, 

transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na 

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

e conhecimentos; 5.Expressar, por meio de diferentes linguagens, como sujeito 

dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, 

dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, registros de 

conhecimentos elaborados a partir de diferentes experiências que envolvam a 

produção de linguagens e a fruição das artes nas suas diversas manifestações;  

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

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

experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na 

instituição de Educação Infantil.   

  Em todos os cinco Campos de Experiências, subtende-se a prática 

pedagógica subsidiada nos: 

- Eixos Transversais: Educação para a Diversidade/Cidadania 

e Educação em e para os Direitos Humanos / Educação para a Sustentabilidade; 

-  Eixos Integradores – Cuidar e Educar/Brincar e Interagir 

- Direitos de Aprendizagem: Brincar, Explorar, Participar, 

Expressar, Conhecer-se e Conviver; 
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- Os cinco Campos de Experiência do Currículo em 

Movimento(O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, 

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

quantidades, relações e transformações). 

  Assim, iremos verificar os seguintes objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento em cada Campo de Experiência: 

8.1 - O eu, o outro e o nós 

• Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm 

diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 

• Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, 

reconhecendo suas conquistas e limitações. 

• Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, atenção, limites 

e atitudes de participação e cooperação. 

• Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos, por 

meio de contatos diretos ou possibilitados pelas tecnologias da 

comunicação. 

• Demonstrar valorização das características de seu corpo (cor dos olhos, 

cabelos, pele) e respeitar as características dos outros (crianças e 

adultos) com os quais convive. 

• Compreender que as regras são passíveis de questionamento, discussão 

e reformulação entre os elementos do grupo. 

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

opinião das outras pessoas, reconsiderar seu ponto de vista). 

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

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

• Diferenciar alimentos doces e salgados, amargos e azedos, alimentando-

se de modo independente, usando talheres, copos e guardanapos. 

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

a construir, gradualmente, sua autorregulação e autonomia. 

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

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

• Identificar e utilizar diferentes possibilidades de comunicação com as 

pessoas do convívio social, respeitando e negociando as regras sociais. 

• Reconhecer as diferenças culturais, estabelecendo relações de 

aprendizagem mútua, respeito e igualdade social. 
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• Perceber e experimentar as possibilidades do próprio corpo, de 

movimentos e expressões.   

• Reconhecer sua sexualidade, percebendo que existem diferenças físicas 

e comportamentais entre as pessoas, e iniciar a formação de sua imagem 

corporal.  

•  Reconhecer as mudanças ocorridas nas suas características desde o 

nascimento, a fim de perceber as transformações. 

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

a constituir, gradualmente, sua autorregulação e autonomia. 

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

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

• Diferenciar alimentos doces e salgados, amargos e azedos, alimentando-

se de modo independente, usando talheres, copos e guardanapos. 

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

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

•  Reconhecer sua imagem no espelho e em diferentes fotografias.  

•  Identificar e elaborar regras e limites nas relações, desenvolvendo, 

progressivamente, a capacidade de autorregulação.   

•  Identificar e utilizar diferentes possibilidades de comunicação com as 

pessoas do convívio social, respeitando e negociando as regras sociais. 

• Reconhecer as diferenças culturais, estabelecendo relações de 

aprendizagem mútua, respeito e igualdade social.  

• Participar de celebrações das datas comemorativas numa perspectiva 

cultural e suprarreligiosa, cultivando e fortalecendo valores como solidariedade 

e respeito.  

• Reconhecer a importância das diferentes profissões para a vida em 

sociedade, identificando seus instrumentos característicos e funções sociais. 

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

sobre as regras de trânsito em culturas diversas. 

• Distinguir diferentes tipos de moradia, desde os tempos das cavernas até 

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

em conta aspectos econômicos, culturais e sociais.  

•  Desenvolver, gradativamente, atitudes antirracistas, antissexistas, anti-

homofóbicas e antibullying. 

•  Passear, observar e discutir acerca das características das imediações 

da instituição de Educação Infantil.   

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

história de vida das pessoas que constituem esse contexto. 
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8.2 - Corpo, gestos e movimentos 
 

• Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, 

sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, 

dança, teatro, música, entre outros. 

• Reconhecimento progressivo do próprio corpo em brincadeiras, jogos e demais 

atividades, assim como na interação com os outro. 

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

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

• Reconhecer, observar e nomear as diversas expressões corporais, 

possibilitando a familiarização com a imagem de seu próprio corpo refletida no 

espelho. 

• Experimentar diferentes situações que ampliem a consciência de suas 

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

equilíbrio e flexibilidade). 

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

situações. 

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

e com adultos. 

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

dirigidas, entre outras atividades. 

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

• Reconhecer e nomear as sensações e ritmos 

(rápido, lento, forte, fraco...) por meio de 

movimentos corporais associados a 

diferentes sons.  

• Adequar gestos, movimentos e ritmos 

corporais a suas necessidades, intenções e 

ambientes, para desenvolver a 

independência. 

• Reconhecer, participar e valorizar as 

manifestações culturais como um patrimônio 

imaterial (quadrilhas, brincadeiras de roda, 

brincadeiras cantadas etc. 

• Identificar e nomear situações que envolvam 

sensações táteis e percepção das partes do 

próprio corpo e do corpo de outras crianças. 

• Demonstrar controle e adequação do uso de 

seu corpo em brincadeiras e jogos, na escuta 

e reconto de histórias, em atividades 

artísticas, entre outras. 
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• Criar movimentos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades 

artísticas como dança, teatro e música. 

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

corporais. 

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

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

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

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

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

cardíacos durante as atividades ativas e tranquilas, visando ao desempenho 

eficaz nas ações e tendo como base os sinais do corpo. 

• Participar, reconhecer e valorizar as diversas manifestações culturais, como 

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

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

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

digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outras 

• Cuidar de sua higiene, alimentação, conforto e aparência. 

• Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus 

interesses e necessidades em situações diversas. 

• Manipular materiais diversos para confeccionar brinquedos com materiais 

alternativos. 

• Reconhecer e expressar as características dos diferentes papeis sociais nas 

brincadeiras de faz de conta. 

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

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

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

as diferenças entre eles por seu aspecto físico. 

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

situações. 

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

coordenação visomotora. 

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

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

equilibrando com um ou os dois pés. 

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

em linha reta, parado, pulando, saltando). 

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

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

os dois, fazer estrelinha, andar. 

• Praticar atividades de relaxamento pelo controle da respiração e escuta de 

variados sons. 
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• Ampliar as possibilidades de desenvolvimento da coordenação motora global por 

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

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

brinquedos...). 

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

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

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

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

cerca. 

• Praticar atividades de relaxamento pelo controle da respiração e escuta de 

variados sons. 

• Demonstrar autonomia no processo de alimentação e realizar a prática do 

autosservimento com a orientação do adulto. 

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

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

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

etc.). 

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

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

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

em substituição e acréscimo aos tradicionais. 

• Realizar atividades com materiais diversos e de variados tamanhos para 

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

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

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

grãos diversos etc. 

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

de variadas formas (rápido, devagar, câmera lenta). 

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

a pé, na própria instituição e/ou nas proximidades. 

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

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

brincadeiras, jogos, ginásticas, danças etc. 

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

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

culturas e da tradição cultural de sua comunidade. 

• Reconhecer sua dominância lateral em ações habituais e brincadeiras. 

 

8. 3.  Traços, sons, cores e formas 

• Valorizar e criar produções artísticas individuais e coletivas em suas respectivas 

linguagens. 
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• Ampliar o repertório e a criação de produções artísticas individuais e coletivas, 

nas diversas linguagens artísticas, desenvolvendo a dimensão estética da arte. 

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

significado de sua produção. 

• Manusear e experimentar materiais 

diversos (jornais, papel, papelão, 

embalagens, objetos, dentre outros) em 

diferentes planos, texturas e espaços, 

criando objetos artísticos. 

• Experimentar e reconhecer a relação entre 

texturas/objetos/materiais, utilizando-os em 

diversas criações artísticas. 

• Criar livremente figuras humanas, de 

animais, de objetos e de cenas por meio de 

desenhos, pinturas, colagens e 

modelagens, contextualizando-as 

intencionalmente. 

• Desenhar e criar narrativas de histórias, 

lugares e acontecimentos. 

• Desenhar com interferência gráfica de 

imagens-personagens de tirinhas, 

fotografias, imagens de revistas e formas 

geométricas-, usando papéis de formatos e 

tamanhos diferentes, vazados ou não, que 

servirão de suporte para o desenho. 

• Reconhecer as cores primárias e 

secundárias. 

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

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

original ou acrescentando cola na formulação. 

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

cantigas e brincadeiras cantadas. corpo (voz/canto, estalos, passos, palmas, 

onomatopeias, dentre outros); natureza (sementes, madeira, folhas, cascas, 

pedras de diferentes formas e tamanhos, dentre outros); objetos do cotidiano e 

materiais reutilizáveis (caixas de papelão, embalagens plásticas, sacos de papel, 

potes de plástico, panelas, colher de pau, madeira, garrafas, vidros, tampas, 

tampinhas, tubos de papelão e PVC, tubos flexíveis, dentre outros). 

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

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

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

fontes sonoras. 
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• Perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos por meio de 

participação ativa e criação de histórias sonorizadas. 

• Criar pequenas paródias individuais e coletivas. 

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

• Observar e descrever as características corporais individuais: a forma, o volume 

e o peso. 

• Reconhecer as características dos diferentes papéis sociais e realizar 

brincadeiras de faz de conta. 

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

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

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

livremente algumas diferenças existentes entre eles. 

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

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

(adequação do tom da música). 

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

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

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

e de brincadeiras cantadas. 

• Confeccionar instrumentos e objetos sonoros com materiais reaproveitáveis, 

utilizando-os para acompanhar músicas cantadas e pequenas composições 

autorais individuais ou coletivas (chocalhos com vasilhames, grãos e miçangas, 

clavas com pedaços de cabo de vassoura, tambores com potes e caixas 

diversos, dentre outros). 

• Organizar a pulsação rítmica para acompanhar músicas cantadas, utilizando 

instrumentos musicais convencionais ou instrumentos confeccionados com 

materiais reaproveitáveis. 

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

para acompanhamento.  

• Cantar músicas e acompanhá-las com instrumentos convencionais ou 

confeccionados com materiais diversos, explorando a intensidade do som 

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

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

execução. 

• Cantar músicas acompanhadas de instrumentos musicais convencionais ou 

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

• Criar e decodificar registros sonoros utilizando seu próprio código de diferentes 

formas como o grafismo, pinturas e colagens. 

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

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

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

identificando elementos tais como: objetos e instrumentos utilizados, quem está 
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cantando em tal ou qual período da música, qual som se apresenta mais forte e 

mais fraco na música.  

• Explorar e manipular materiais tridimensionais com diversas superfícies, planos, 

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

outros), modelando suas formas e texturas para criar obra artística. 

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

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

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

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

colagem, escultura, modelagens.  

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

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

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

de desenhos, pinturas, colagens e modelagens, contextualizando-as 

intencionalmente. 

• Desenhar observando modelo real de pessoas, animais e objetos para perceber 

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

interpretação e imaginação. 

• Desenhar e criar narrativas de histórias, lugares e acontecimentos. 

• Desenhar com interferência gráfica de imagens – personagens de tirinhas, 

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

formatos e tamanhos diferentes, vazados ou não, que servirão de suporte para 

o desenho. 

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

experimentos científicos para confecção de álbuns temáticos. 

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

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

e da produção artística. 

• Descrever e interpretar imagens dispostas em variados suportes (fotografias, 

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

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

desenvolvendo memória, observação e imaginação. 

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

animais em brincadeiras, contação de histórias e dramatizações. 

• Ampliar progressivamente as possibilidades de apreciação de dramatizações, 

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

 
8.4 - Escuta, fala, pensamento e imaginação 
 

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

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

formas de expressão. 
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• Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e 

ritmos. 

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

acompanhando a narrativa. 

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

como escriba. 

• Reconhecer e utilizar diferentes formas de expressão para se comunicar (sorriso, 

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

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

por meio de escrita espontânea. 

• Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de encenações, 

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

• Expressar-se usando imagens e gestos, representando ideias e fazendo 

relações 

• Reconhecer e valorizar o uso adequado das palavras. 

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

seguindo instruções verbais. 

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

situações com função social significativa. 

• Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores diversos, 

recorrendo a estratégias de observação e leitura.  

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

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

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

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

recuperação pela memória, pela leitura das ilustrações etc.). 

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

• Reconhecer e valorizar o uso adequado das palavras. 

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

expressando clareza de pensamentos. 

• Reconhecer as habilidades básicas necessárias à produção e emissão correta 

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

clareza e fluência. 

• Transmitir avisos, recados e outros procedimentos correlatos. 

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

seguindo instruções verbais. 

• Narrar fatos em sequência temporal e causal. 

• Reconhecer e valorizar a oralidade como forma de expressar desejos, 

experiências, necessidades e opiniões. 

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

complementar do adulto, mas também em sua memória. 
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• Expor ideias e fatos com ou sem auxilio de adultos e utilização de recursos com 

ilustrações, objetos etc. 

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

situações cotidianas. 

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

mão da imaginação e memória. 

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

• Realizar leituras por meio de gravuras, imagens etc. 

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

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

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

frases) realizada pelo adulto para melhor compreensão dos sentidos. 

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

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

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

colegas. 

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

palavras. 

• Demonstrar interesse em situações individuais e coletivas de leitura, como forma 

de vivência estética. 

• Reconhecer os suportes convencionais e incidentais dos gêneros textuais 

(revista, jornal, outdoor, quadro de avisos, rádio, TV, computador, faixas, muros, 

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

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

• Realizar leituras por meio de gravuras, imagens etc. 

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

sua identidade e historia e que precisam ser respeitadas. 

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

e capa. 

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

suas funções e diferenças. 

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

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

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

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

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

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

frases) realizada pelo adulto para melhor compreensão dos sentidos. 

• Estabelecer a relação entre grafema/fonema do próprio nome e de palavras de 

uso cotidiano. 

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

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

da história, experimentando particularmente as novas tecnologias. 

• Vivenciar, respeitar e conhecer a cultura de diferentes povos. 

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

• Expressar ideias e sentimentos por meio do desenho, comunicando experiências 

de lugares, pessoas e objetos. 

• Reconhecer as diferentes possibilidades de escolha de materiais para a 

realização de pinturas (papel, pisos, paredes, guache, gizão de cera, giz, pincel 

etc.). 

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

• Reconhecer diferentes possibilidades de posições espacial e corporal (sentado, 

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

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

de rabiscos e garatujas na realização de tentativas de escritas não 

convencionais. 

• Escrever o próprio nome e reconhecer a sua importância e sua  utilidade como 

elemento de identificação pessoal. 

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

situações. 

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

nome familiar. 

• Estabelecer a relação entre grafema/fonema do próprio nome e de palavras de 

uso cotidiano. 

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

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

que são elementos culturais (processo do grafismo). 

• Desenvolver maior controle da expressão gráfica por meio da escrita 

espontânea, visando ao desenvolvimento de movimentos manuais, na 

perspectiva do aprendizado futuro da escrita. 

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

palavras. 

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

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

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

novos comportamentos. 

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

identidade e história e que precisam ser respeitadas. 

 
 
8. 5 . Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

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

do lado). 
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• Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas 

propriedades. 

• Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações 

sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. 

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

espaços da instituição e fora dela. 

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

do lado). 

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

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

• Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antecessor 

e sucessor 

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

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

(bonecas, bolas etc.). 

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

dos objetos. 

• Comparar quantidades, utilizando recursos pessoais, como desenho e 

correspondência (biunívoca). 

• Identificar, nomear e registrar números em atividades lúdicas. 

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

o registro do professor em variados suportes. 

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

numa categoria (classificação). 

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

• Realizar ações relacionadas ao consumo sustentável (economia de matéria 

prima, água, energia) e atitudes como reduzir, reciclar e reutilizar, 

desenvolvendo práticas de cuidado com o meio ambiente. 

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

reaproveitamento de objetos utilizados individual e coletivamente. 

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

com outras linguagens. 
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• Registrar os experimentos realizados por meio de desenhos. 

• Realizar sua higiene pessoal com autonomia. 

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

conhecendo a função de cada uma. 

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

escolha e consumo de alimentos saudáveis. 

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

elementos naturais, dos materiais e do ambiente: quente, frio, liso, áspero, 

grosso, fino, doce, salgado, amargo, azedo, fortes e fracos etc. 

• Discutir questões de sustentabilidade que envolvem Brasília e o Cerrado. 

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

ocorrem a partir de construções na cidade ou no campo. 

 

9 – METODOLOGIA 

Em conformidade com o Currículo em Movimento do Distrito Federal – 

Educação Infantil(2018), com a BNCC(2017) e de acordo com as DCNEI (2013), 

a organização de atividades desafiantes nas diversas interações que ocorrem no 

âmbito da instituição que oferta Educação Infantil e a prática pedagógica no 

ambiente culinário, permite o aprimoramento da capacidade infantil de 

expressão, produção, manipulação, argumentação, elaboração de hipóteses, 

narração de fatos em sequência temporal e causal, resolução de situações-

problema através de vivências ricas e prazerosas. 

Durante a execução do projeto que será de fevereiro a dezembro, as 

crianças juntamente com o (a) professor regente, terão a oportunidade de utilizar 

os diversos espaços da escola para planejar, executar, explorar, experimentar 

atividades que instiguem à experiências de sabores dos campos de experiência 

para um crescimento social, cognitivo e emocional saudáveis. 

9.1 Desenvolvimento da Metodologia 

9.1.1 - Planejamento Coletivo: Corresponde a primeira etapa. O grupo docente 

reune-se com a Coordenação Pedagógica para planejar as atividades a serem 

executadas mensalmente, bem como o planejamento de eventos que 
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contextualizarão o tema do projeto. Nesse momento, ocorre, ainda, a avaliação 

das ações pedagógicas advindas com a experiência e a articulação com os 

documentos que sustentam os projetos envolvidos. 

9.1.2 - Planejamento em duplas: os professores se reúnem, por período, para 

planejar as atividades específicas para as turmas do 1º ou 2º Períodos. 

Aproveitam esse precioso momento para trocar ideias, planejar atividades a 

serem executadas entre/com as duas turmas, planejar a participação das 

crianças nas atividades coletivas, traçar linhas pedagógicas que atendam aos 

interesses das crianças de cada turma, e produzir materiais em conjunto. 

9.1.3 - Planejamento Individual: Nesse momento, o professor regente dedica-

se à preparar, elaborar atividades específicas para os projetos/pesquisa de sua 

turma. Trocar ideias ou preocupações pedagógicas com a coordenadora, 

direção ou demais professores regentes. Aqui dedica-se a elaborar atividades 

que contemple os anseios de seus alunos, a participação das famílias, dentro do 

que foi planejado coletivamente e/ou com o professor do mesmo período. É 

nessa fase que o projeto Sabor e Arte adquire a "cara" de cada turma, de cada 

criança do nosso jardim. 

9.1.4 - Atividades Relacionadas:  a serem exploradas em sala e/ou nos demais 

espaços da escola: 

 

9.1. - Produto final: Finalizaremos o projeto com a apresentação dos trabalhos 

desenvolvidos na Exposição Grandes Artistas, no mês de novembro e, 

posteriormente, com o musical de encerramento do projeto, com todas as 

crianças da escola, em dezembro. 

 

10- CRONOGRAMA  

            Conforme foi apresentada na metodologia, a organização do 

horário de atividades pedagógicas gerais ficará condicionado ao planejamento 

coletivo e individual, realizado periodicamente, a depender também, da 
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disponibilidade de agenda das parcerias que forem firmadas ao longo do ano 

letivo. 

GRADE ANUAL DE TEMAS E ATIVIDADES  

MESES PERSONAGENS RECEITAS EVENTOS  

COLETIVOS 

HISTÓRIAS - 
sugestões 

 

FEVEREIRO Pedrinho Sobremesa 
da Rô 

- Bailinho de 
Carnaval 

- Qual o Sabor 
da Lua? 

MARÇO Dona Benta  Pipoca doce 
da Simone 

- 
Homenage
m às 
Mulheres 
 

- Emília e Cuca 
na biblioteca 

ABRIL Tia Anastácia Cupcake da 
Alê 

- Páscoa no 
Jardim 

- Uma história 
de Páscoa 
- Faz muito 
Tempo... 

MAIO Rabicó Pãozinho Fit 
da Dri 

- Semana de 
Educação 
para Vida 
- 
Homenage
m às Mães 

- A cobra 
Banguela 
- A galinha 
Ruiva 
- O grande 
rabanete 
- A galinha que 
criava um 
ratinho 
-Família: As 
Famílias do 
Mundinho, A 
árvore contente, 
Uma família 
como a da 
gente, Minha 
Família 

JUNHO Tio Barnabé Bolo da 
Angela 

- Festa 
Junina 

- Zequinha, o 
espantalho fujão 

- A colcha de 
Retalhos 

- O problema da 
vaca Letícia 
- O sanduíche 
da Maricota 
- Receitas da tia 
Nastácia 
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JULHO Quindim e 
Conselheiro 

Brigadeiro 
da Solange 

Reunião de 
Pais 
Recesso 

- A cigarra e a 
Formiga 

AGOSTO Saci0 Refresco da 
Andrea 

- Piquenique 
Familiar no 
Parque 

- O homem 
biscoito 
- Festa no Céu 
- A panela de 
arroz 
- O macarrão da 
Bruxa 

SETEMBRO Cuca Cocadinha 
da Luana 

- 
Comemoraç
ão 
Primavera/ 
Árvore 
- Trânsito 

- A margarida 
friorenta 
- Dona Marta, 
lagarta 
- A menina das 
borboletas 

OUTUBRO Emília Bolo da Tia 
Elma 

- Semana da 
Criança 
- Dia do 
Professor 

- A sopa de 
pedras 
- Pingo 
- O guarda-
chuva da 
Professora 

NOVEMBRO Visconde  Geleia da 
Geralda 

- Exposição 
Grandes 
Artistas 
- Aniversário 
da Escola 

- Eu nunca vou 
comer tomate 
- Lúcia já vou 
indo 
- Girafinha Flor 
faz uma 
Descoberta 
- Viviana Rainha 
do Pijama 

DEZEMBRO Monteiro 
Lobato 

Cookies do 
Roberson 

- Musical de 
Encerramen
to: Sabor e 
Arte: o sítio 
no jardim. 

 

 

 

11 - RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS/MATERIAIS 

• Participação dos professores, coordenação, direção e outros funcionários 

(servidores da limpeza, merendeira, ESV (Educador Social Voluntário). 

• Participação das crianças e da comunidade escolar. 
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•  Uso de materiais diversos: pedagógicos, artísticos, domésticos, reciclados, 

naturais etc. 

• Uso do corpo para executar as propostas (sentar, levantar, andar, ficar de pé, 

mexer, misturar, picar, cortar, desenhar, escrever, dançar, dramatizar, brincar, 

observar etc) 

• Participação de convidados(Escritores, Chefs profissionais, nutricionistas, 

artistas, psicólogos, músicos, médicos especialistas, pedagogos, ESVs, 

dentistas, familiares, comunidade escolar). 

 

 12 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 O acompanhamento é feito nas coordenações coletivas com a direção, 

coordenação e os professores regentes. Nas coletivas e Conselho de Classe 

(Juntos Somos Fortes) é possível ter um retorno do trabalho que está sendo 

desenvolvido na biblioteca. Sugestões, mudanças e acréscimos que devem ser 

pensados para melhor desenvolvimento das atividades com as crianças são 

sempre bem-vindas. As atividades trabalhadas durante o ano letivo contemplam 

os campos de experiências previstos no Currículo em Movimento do DF- 

Educação Infantil. 

 A avaliação é feita através dos indicadores qualitativos, que partem da 

observação do professor, equipe gestora e também da participação e retorno do 

aluno. Não existem métricas exatas para medi-los, mas há metodologias. Essa 

ideia reafirma o que já havia estabelecido a LDB, no art. 31, Seção II: “a avaliação 

far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o 

objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental”.  No caso 

do Jardim de Infância, fazemos uso também da observação direta e entrevistas 

não estruturadas, onde, através da escuta sensível, os alunos podem expressar 

o que acharam das experiências e atividades desenvolvidas no ambiente 

escolar, em busca da Avaliação Formativa. Nas reuniões coletivas, discutimos 

também o crescimento pedagógico das mesmas dentro dos projetos e campos 

de experiências trabalhados, bem como na Avaliação Institucional preenchida 

pelos profissionais envolvidos na execução do projeto.   
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Projetos coletivos da Escola 

Os Projetos a seguir são desenvolvidos por todas as turmas da U.E. ao longo do 

ano letivo.   
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PROJETO 01 

GDF/ SEEDF/ CRE-PP 

JARDIM DE INFÂNCIA 314 SUL 

http://jardim314sul.blogspot.com.br 

3901-2494 

 

 

 

Projeto  

Chegada  

Animada 

 

 

 

Brasília – 2019 
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Brasília – 2019 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Chegada Animada 

Unidade Escolar proponente: Jardim de Infância 314 Sul 

Tema do Projeto: Inserção e Acolhimento 

Parcerias (internas e externas à Escola) envolvidas na Execução do 

Projeto:  Direção, Coordenação, Professores, Alunos e Comunidade Escolar 

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: Educação Infantil 

Número de Estudantes atendidos: 120 alunos 

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades do Projeto: Pátio e área 

de portaria do Jardim de Infância 314 Sul 

Período de Execução: Fevereiro a Dezembro de 2019. 

Responsáveis pela Execução do Projeto: Professores 

Regentes, Alunos,  Direção, Coordenação, Bibliotecária, 

Comunidade Escolar. 
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JUSTIFICATIVA  

Tornar a acolhida dinâmica e diversificada com o objetivo de incentivar a 

participação e interesse das crianças, apreensão significativa dos dias da 

semana e empoderamento dos projetos coletivos que são desenvolvidos no 

âmbito escolar.  

 Durante a semana, a cada dia, o momento de chegada/acolhida das 

crianças é contextualizado com um subprojeto diferente que dá suporte às 

atividades pedagógicas da semana, sendo eles: 

➔ Subprojeto 01: Cante Comigo 

➔ Subprojeto 02: Era Uma Vez 

➔ Subprojeto 03: Hora Cívica 

Com base nos dados levantados na avaliação diagnóstica, no início do 

ano letivo, priorizaremos os seguintes objetivos: que as crianças adquiram 

expressão própria no canto, desenvolvam a habilidade de ouvir, perceber e 

discriminar som, ritmo, espaço, tempo e harmonia, desenvolvam o senso rítmico 

e a acuidade auditiva, percebam e expressem sensações, sentimentos e 

pensamentos, por meio de improvisações, composições e interpretações 

musicais.  

OBJETIVOS  

Tem como objetivo a interação das crianças e proporcionar um ambiente  

acolhedor para todos os alunos através da música, de ritmos, danças 

coreografadas e conversa informal com a equipe de direção da escola, 

coordenadora, apoio e professoras.  

Vale lembrar que a entrada prepara o aluno para os conteúdos que 

serão trabalhados em sala e proporciona mais segurança para eles.  

METODOLOGIA  

• Ouvir obras de diferentes gêneros musicais, épocas, 

estilos e culturas;  
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• Participar de jogos e brincadeiras que envolvam danças;  

• Criar músicas e rimas em jogos cantados;  

• Escutar atentamente;  

• Descobrir possibilidades sonoras com todo material 

acessível;  

• Expressar-se através da música;  

• Desenvolver memória musical;  

• Organizar em fila  

• Conversa informal com a direção da escola  

• Apreciar som e silêncio.  

O projeto contempla, ainda, três subprojetos com estruturas 
próprias:  

1- Cante Comigo  

2- Era uma vez...  

3- Hora Cívica    
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SUBPROJETO 01 

GDF/ SEEDF/ CRE-PP 

JARDIM DE INFÂNCIA 314 SUL 

http://jardim314sul.blogspot.com.br 

3901-2494 

 

 

 

Subprojeto  

Cante  

Comigo 

 

 

 

 

 

Brasília – 2019 
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Brasília – 2019 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Subprojeto: Cante Comigo 

Unidade Escolar proponente: Jardim de Infância 314 Sul 

Tema do Subprojeto: Inserção e Acolhimento 

Parcerias (internas e externas à Escola) envolvidas na Execução do 

Projeto:  Direção, Coordenação, Professores, Alunos e Comunidade Escolar 

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: Educação Infantil 

Número de Estudantes atendidos: 120 alunos 

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades do Projeto: Pátio e 

Salas de aula. 

Período de Execução: Fevereiro a Dezembro de 2019. 

Responsáveis pela Execução do Projeto: Professores 

Regentes, Alunos,  Direção, Coordenação, Bibliotecária, 

Comunidade Escolar. 
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1- Subprojeto Cante Comigo  

JUSTIFICATIVA  

Com base nos dados levantados na avaliação diagnóstica, no início do 

ano letivo, priorizaremos os seguintes objetivos: que as crianças adquiram 

expressão própria no canto, desenvolvam a habilidade de ouvir, perceber e 

discriminar som, ritmo, espaço, tempo e harmonia, desenvolvam o senso rítmico 

e a acuidade auditiva, percebam e expressem sensações, sentimentos e 

pensamentos, por meio de improvisações, composições e interpretações 

musicais.  

  

OBJETIVOS  

  

  Tem como objetivo a interação das crianças e proporcionar um ambiente 

acolhedor para todos os alunos através da música, de ritmos, danças 

coreografadas e conversa informal com a equipe de direção da escola, 

coordenadora, apoio pedagógico e professoras.  

Vale lembrar que a entrada prepara o aluno para os conteúdos que serão 

trabalhados em sala e proporciona mais segurança para eles.  

METODOLOGIA  

• Realizado quinzenalmente às terças (apresentação da música) 

e quartas feiras (reforço e registros)  

• Ouvir obras de diferentes gêneros musicais, épocas, estilos e 

culturas;  

• Participar de jogos e brincadeiras que envolvam gestos e 

danças;  

• Criar músicas e rimas em jogos cantados;  

• Escutar atentamente;  

• Descobrir possibilidades sonoras com todo material acessível;  
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• Expressar-se através da música;  

• Desenvolver memória musical;  

• Conversa informal com a equipe pedagógica, docente e direção 

da escola;  

• Apreciar som e silêncio;  

• Exploração de letras das músicas trabalhadas;  

• Registro artístico das músicas trabalhadas;   

• Produção de encarte ao final do ano com todas as músicas 

trabalhadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148  

  

148 
 

SUBPROJETO 02 

GDF/ SEEDF/ CRE-PP 

JARDIM DE INFÂNCIA 314 SUL 

http://jardim314sul.blogspot.com.br 

3901-2494 

 

 

 

Subprojeto  

Era  

Uma Vez 

 

 

 

 

 

Brasília – 2019 
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Brasília – 2019 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Subprojeto: Era uma Vez 

Unidade Escolar proponente: Jardim de Infância 314 Sul 

Tema do Subprojeto: Inserção e Acolhimento 

Parcerias (internas e externas à Escola) envolvidas na Execução do 

Projeto:  Direção, Coordenação, Professores, Alunos e Comunidade Escolar 

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: Educação Infantil 

Número de Estudantes atendidos: 120 alunos 

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades do Projeto: Pátio e 

Salas de Aula. 

Período de Execução: Fevereiro a Dezembro de 2019. 

Responsáveis pela Execução do Projeto: Professores 

Regentes, Alunos,  Direção, Coordenação, Bibliotecária, 

Comunidade Escolar. 
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2- Subprojeto Era Uma Vez... 

JUSTIFICATIVA 

As histórias infantis têm papel fundamental na formação do indivíduo, 

tornando o criativo, crítico e capaz de tomar decisões.  É um momento de 

grande valia para a criança, pois através desses contos é formado um banco de 

dados de imagens que será utilizado nas 

situações interativa3s vividas por ela.  

 Diante da previsão no PPP da escola e 

da necessidade pedagógica de otimizar 

o momento da acolhida, o Projeto Era 

uma Vez acontece integrando a 

contação de histórias ao trabalho 

pedagógico, envolvendo também, a 

comunidade escolar, em especial os 

professores e alunos de forma mais 

dinâmica e sistemática, proporcionando 

uma vivência mais intensa das histórias.  

    

OBJETIVO GERAL 

➔ Despertar o gosto pela leitura nas crianças de 4 a 5 anos, assegurando 

e incentivando o acesso, a conservação e manuseio do livro infantil.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

➔   Estreitar os laços da criança com os livros e seus autores, ampliando 

as atividades para empréstimos domiciliares ao aluno, o que enriquece 

o relacionamento entre familiares e a comunidade da escola.  

➔ Incentivar a interpretação da história escolhida pelo aluno através de  

desenho e da tentativa de escrita proporcionando o interesse por suas 

próprias produções pelas de outras crianças, por autores (regionais, 
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nacionais e internacionais) ampliando o seu conhecimento de mundo 

e de cultura.  

  

PROCEDIMENTOS 

  

- Contação de histórias, semanalmente, adequada ao tema de 

trabalho predominante na semana, com livros, gravuras, bonecos, fantoches, 

dedoches, máscaras, fantasias, imagens;  

- Dramatização das histórias selecionadas por professores e 
criança;  

- Utilização de recursos 

diversos: biombo, tapete, molduras, 

quadros etc;  

- Visitas à bibliotecas e 

teatros da cidade;  

- Encontro com autores;  

- Criação de livros de 

histórias com as crianças;  

- Registros artísticos das 

histórias apresentadas na escola no dia 

da contação.  

  

" Queria mais histórias na sala. Gosto 

quando a tia conta histórias legais." Ana Luísa, 5 anos  
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SUBPROJETO 03 

GDF/ SEEDF/ CRE-PP 

JARDIM DE INFÂNCIA 314 SUL 

http://jardim314sul.blogspot.com.br 

3901-2494 

 

 

 

Subprojeto  

Hora  

Cívica 

 

 

 

 

 

Brasília – 2019 
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Brasília – 2019 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Subprojeto: Hora Cívica 

Unidade Escolar proponente: Jardim de Infância 314 Sul 

Tema do Subprojeto: Inserção e Acolhimento 

Parcerias (internas e externas à Escola) envolvidas na Execução do 

Projeto:  Direção, Coordenação, Professores, Alunos e Comunidade Escolar 

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: Educação Infantil 

Número de Estudantes atendidos: 120 alunos 

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades do Projeto: Pátio e 

Salas de Aula. 

Período de Execução: Fevereiro a Dezembro de 2019. 

Responsáveis pela Execução do Projeto: Professores 

Regentes, Alunos,  Direção, Coordenação, Bibliotecária, 

Comunidade Escolar. 

 

 

 

 

 



154  

  

154 
 

3- Subprojeto  Hora Cívica  

  

JUSTIFICATIVA  

A "Hora Cívica" na Ed. Infantil foi criada com o objetivo de propiciar às 

crianças o conhecimento do Hino Nacional, a postura correta para ouvi-lo e o 

respeito ao mesmo.   

  

OBJETIVOS  

Possibilitar as crianças conhecer sobre o Brasil e despertar o espírito de 

respeito a pátria.  

  

PROCEDIMENTOS  

• O subprojeto acontece uma vez por semana, na segunda-feira, onde todos 

os alunos se reúnem no pátio para cantar o hino olhando para a bandeira;  

 •  Um aluno de cada sala participa a frente segurando a bandeira por       

           semana;  

• Explorar, na acolhida e em sala, a letra do Hino Nacional, Hino da 

Bandeira, Hino da Independência e suas curiosidades; 

• Explorar as Cores, formas e significados da Bandeira Nacional. 

• Mostrar aos alunos bandeiras e hinos de outros países. 
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• Através de conversa informal explicamos as crianças a importância do 

nosso país, do respeito por ele, a importância da Bandeira, suas cores e 

características;  

• As crianças são incentivadas, na prática, a apreenderem a letra do 

histórico hino e compreender sua importância e significado amplo.  
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PROJETO 02 

 

GDF/ SEEDF/ CRE-PP 

JARDIM DE INFÂNCIA 314 SUL 

http://jardim314sul.blogspot.com.br 

3901-2494 

 

 

PROJETO  
 

INFORMÁTICA NO JARDIM 

Educação Digital 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA - 2019 
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BRASÍLIA - 2019 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

CRE: Plano Piloto 

Título do Projeto: Informática no Jardim 

Unidade Escolar proponente: Jardim de Infância 314 Sul 

Tema do Projeto: Educação Digital 

Parcerias (internas e externas à Escola) envolvidas na Execução do Projeto: 

Professores e Comunidade Escolar 

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: Educação Infantil 

Número de Estudantes atendidos: 130 alunos 

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades do Projeto Período de 

Execução: Sala de Laboratório de Informática do JI 314 Sul 

Responsável pela Execução do Projeto: Professora Adriana de Souza Dias 

Corrêa 
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INFORMÁTICA NO JARDIM - Educação Digital 

 

 

1- APRESENTAÇÃO 

As crianças de hoje já nascem em um mundo tecnológico e interagem, 

em sua maioria, com a linguagem digital desde cedo. Computadores, tablets e 

celulares não são mais acessórios exclusivos dos adultos. Surge então, a 

reflexão sobre o papel da escola e das formas como ela vem conduzindo o 

processo de ensino e aprendizagem, uma vez que é seu dever preparar 

indivíduos críticos, aptos a exercer funções necessárias ao desenvolvimento da 

sociedade. 

O Jardim de Infância 314 Sul atende a alunos de Educação Infantil há 

mais de 30 anos e, por tradição, acredita que a educação só é possível quando 

é realizada com amor e dedicação. A escola atende 4 turmas do 1º período e 4 

turmas do 2º período e funciona nos turnos matutino e vespertino. 

Após inscrição e seleção do Jardim de Infância 314 Sul no Programa 

Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), o Ministério da Educação montou 

na escola um Laboratório de Informática com 18 computadores com acesso à 

internet. A autorização para o funcionamento deste Laboratório está assegurada 

no DODF nº 79, de 22/04/2014. 

O Proinfo é um programa educacional com o objetivo de promover o uso 

pedagógico da informática na rede pública de educação básica. 

A infância é a etapa mais importante na formação do ser humano, por isso 

os profissionais que atuam nesta área precisam oferecer condições de 

aprendizagem, nas mais diferentes áreas do conhecimento. Nesse sentido, o 

papel da escola em promover o acesso à informática passa a ser de fundamental 

importância no Jardim, uma vez que notamos que essa linguagem é facilitadora 

do conhecimento, por seu aspecto lúdico e atrativo, mas que, nem todas as 

crianças tem acesso à mesma.                        
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Através das aulas no laboratório de informática, é propiciado ao aluno a 

oportunidade de se perceber como um agente de mudança, um responsável 

direto pelo seu próprio sucesso, tendo bastante interesse nos desafios 

propostos, sentindo-se motivado a seguir testando ainda mais seus limites. 

2 - TÍTULO DO PROJETO 

INFORMÁTICA NO JARDIM - Educação Digital 

 

3 - PROBLEMATIZAÇÃO 

    Ao longo dos últimos anos, temos notado uma necessidade apresentada 

pelas crianças de manipularem meios digitais. Muitas crianças possuem contato 

com os mais diversos meios digitais desde o nascimento, outras porém não 

possuem esse acesso facilitado. Nesse sentido surgiu uma inquietação nos 

educadores de nossa escola, no sentido de descobrir uma forma de oportunizar 

o acesso à informática aos nossos alunos, de modo lúdico e que agregasse 

positivamente ao nosso currículo. A realização desse Projeto vem ao encontro 

dessa inquietação, no sentido de alcançar os objetivos da Linguagem digital 

proposta no Currículo em Movimento. 

4- ESCOLHA DO TEMA GERADOR 

  A escolha do Tema gerador se deu através de apontamentos dos 

professores em relação à necessidade de se trazer, com maior eficiência, o 

mundo digital ao Jardim de Infância. 

5-PÚBLICO ALVO 

 O projeto tem, como público alvo, os alunos do Jardim de Infância 314 

Sul. Nossa clientela é composta de aproximadamente 150 alunos, entre 4 e 5 

anos de idade, a sua maioria oriunda das cidades satélites e entorno de Brasília. 

6- JUSTIFICATIVA 

 A implementação da linguagem digital nas escolas de Educação Infantil 

é extremamente importante. A instituição educativa não pode ignorar tal 

realidade. A resolução que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
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Educação Infantil (2009) informa, em seu artigo 3º: “O currículo da 

Educação Infantil é concebido com um conjunto de práticas que buscam 

articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos 

que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e 

tecnológico, de modo a prover o desenvolvimento integral de crianças de 

0 a 5 anos. 

Na educação infantil os conteúdos pedagógicos devem ser desenvolvidos 

com base nas vivências das crianças, em suas relações afetivas e experiências 

de interação do mundo. 

Baseado nesta ideia, as crianças pequenas não vão para a escola para 

apenas receberem cuidados e brincar. Hoje se sabe que na educação infantil é 

possível ir além, pesquisar, criar, proporcionar a interação com a língua escrita, 

desafios matemáticos e por que não a informática. 

 A presença crescente de novas tecnologias de pesquisa e de 

arquivamento de informações, de novos recursos de comunicação no cotidiano 

das comunidades, a maior acessibilidade de uso de gravadores, projetores e 

computadores por muitas famílias, e a presença mais frequente desses 

instrumentos, na instituição de Educação Infantil, abre para as crianças novas 

oportunidades de aprendizagem. Cada vez mais se vê crianças pequenas 

utilizando de modo competente, embora básico, elementos da tecnologia digital, 

o que acarretaria as possibilidades de desenvolvimento para as novas gerações 

(FORTALEZA, 2011:81). 

 Neste sentido, a utilização adequada das novas tecnologias propicia o 

descobrimento de potencialidades e capacidades. Segundo Fortkamp (1989, p. 

63): 

As crianças entre 4 e 5 anos são mais ativas, sua atividade 
mental é intensa, reconhece e diferencia formas, cores, texturas, 
posições, distâncias, sons, reconhece e diferencia quantidades, 
comprimento, altura, espessura, peso, monta quebra cabeças, 
ordena fatos de uma história, realiza classificações, seriações, 
tem concentração por mais ou menos 20 minutos, passa a se 
interessar por letras, números e jogos (dominó, memória...). É 
nesta etapa que estão se construindo as categorias 
fundamentais que permitirão uma apropriação do mundo. Estas 
categorias correspondem a funções intelectuais, implicativa, 
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explicativa e reguladora que, ao final deste período, darão 
origem as estruturas do pensamento operatório concreto. Na 
verdade o trabalho com estes conceitos vai sendo construído 
desde o início da vida escolar da criança, por isso podemos 
começar um trabalho na área da informática educativa com 
crianças a partir dos 3 anos. 

 

  Desta forma cabe ressaltar que podemos utilizar a informática educativa 

para que em todos os aspectos sejam desenvolvidos nas crianças desta faixa 

etária suas aptidões e conhecimentos com maior facilidade e ludicidade.   

 No contexto brasileiro, o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (BRASIL, 1998, p.13) recomenda que, considerando-se as 

especificidades das crianças de zero a seis anos, a qualidade das experiências 

oferecidas nas instituições de Educação Infantil deve contribuir para garantir: 

− O respeito à dignidade e aos direitos das crianças, 
consideradas nas suas diferenças individuais, sociais, 
econômicas, culturais, étnicas, religiosas etc.; 

− O direito das crianças a brincar, como forma particular de 
expressão, pensa, interação e comunicação infantil; 

− O acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, 
ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas à 
expressão, à comunicação, à interação social, ao 
pensamento, à ética e à estética; 

− A socialização das crianças por meio de sua participação e 
inserção nas mais diversificadas práticas sociais, sem 
discriminação alguma; 

− O atendimento aos cuidados essenciais  associados à 
sobrevivência e ao desenvolvimento de sua identidade. 
 

 A estes princípios cabe acrescentar que as crianças têm direito, antes de 

tudo, de viver experiências prazerosas nas instituições de ensino (BRASIL, 

1998) e é justamente nessa perspectiva que o computador pode trazer 

contribuições significativas, proporcionando o encontro da criança com uma 

nova linguagem, em pleno processo de construção, nesse momento de 

emergência da chamada Sociedade Informacional. 

  O Currículo em Movimento da Educação Básica, Educação Infantil aborda 

que “a utilização da linguagem digital desafia a todos, mais especialmente os 

profissionais, porque muda alguns paradigmas aos quais nos 

acostumamos”(2013, P.153).  
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 Em uma sociedade marcada pelo digital, precisamos “aprender a 

solucionar problemas e não somente a dar respostas certas ou erradas; (...) 

dominar códigos de linguagens, além de conhecer e saber utilizar as ferramentas 

disponíveis e seus recursos; (...) ter consciência para refletirmos e agirmos de 

forma a atender a essa nova demanda” (BELO HORIZONTE, 2009: 124).  

 Portanto, o Jardim de Infância da 314 Sul adota a linguagem digital em 

sua prática diária com as crianças, com o intuito de viabilizar o acesso e de 

ampliar as interações delas com os diferentes recursos tecnológicos e 

midiáticos, desenvolvendo a autonomia e o pensamento crítico. 

 

7- OBJETIVOS 

 

 7.1 - OBJETIVO GERAL 

 Proporcionar a interação da criança com o computador de forma a 

favorecer e tornar mais lúdico e atrativo o processo de ensino e aprendizagem, 

desenvolvendo a autonomia e o pensamento crítico. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS de Informática para 1º Período (4 anos): 

•  Estimular a participação do aluno, desenvolver a coordenação 
motora, concentração e atenção; 

•  Destreza no manuseio do computador (teclado e mouse), 
reconhecimento dos ícones dos aplicativos; 

•  Reconhecimento das ferramentas (pincel, balde de preenchimento 
e outras); 

•  Clicar, pintar, ligar, ampliar as percepções visual, auditiva e 
espacial; 

•   Enriquecer os conteúdos trabalhados em sala de aula. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS de Informática para o 2º Período (5 anos): 

•  Estimular a participação, concentração e atenção do aluno; 
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•  Desenvolver a coordenação motora fina, destreza no manuseio do 
computador; 

•  Reconhecer as partes do computador (teclado, mouse e monitor); 

•  Identificar ícones dos aplicativos, ferramentas (pincel, balde de 
preenchimento, traço entre outras); 

•  Ampliar as percepções auditiva, visual e espacial, pintar e ligar 
figuras; 

•  Selecionar e arrastar objetos e dar clique duplo; 

•  Enriquecer os conteúdos trabalhados em sala de aula. 

 

 
8 – CONTEÚDOS 

 

 O Projeto visa auxiliar a abordagem e fixação de diversos conteúdos do 
Currículo em Movimento, uma vez que o computador se torna uma excelente 
ferramenta para tal. Eis alguns exemplos de conteúdos a serem trabalhados nas 
aulas de informática: 

EIXOS 
TRANSVERSAIS: 

EDUCAÇÃO PARA A 
DIVERSIDADE; 

EDUCAÇÃO PARA A 
SUSTENTABILIDADE; 

EDUCAÇÃO PARA E 
EM DIREITOS 
HUMANOS; 

EDUCAÇÃO PARA A 
CIDADANIA 

EIXOS 
INTEGRADORES 

(CUIDAR E EDUCAR, 
BRINCAR E 
INTERAGIR) 

Cuidado 
consigo e 
com o outro  

Identificação e nomeação das principais partes do 
corpo (cabeça, braços, mãos, pernas, pés, barriga, 
partes do rosto, entre outras). 

Reconhecimento e identificação das diferentes 
partes de seu corpo, executando ações simples 
relacionadas à saúde. 

Valorização da limpeza pessoal e ambiental e, 
sobretudo, da aparência pessoal. 

Expressão de suas necessidades, desejos e 
sentimentos. 

Conhecimento das diversas manifestações 
culturais, demonstrando atitudes de interesse, de 
respeito e de participação, valorizando a 
diversidade. 

Conhecimento e utilização de regras de convívio 
social. 

Vivência de atitudes de colaboração, solidariedade e 
respeito, identificando aos poucos diferenças em seu 
grupo, por meio da participação em situações 
cotidianas. 

Desenvolvimento gradativo da atenção em 
momentos de escuta, da argumentação e do 
posicionamento dos pares. 

Reflexão sobre o que é certo e errado, respeitando 
a opinião individual e coletiva, compreendendo as 
regras e combinados. 

Conhecimento, valorização e respeito às histórias e 
culturas africanas e afro-brasileiras, dos povos 
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indígenas, culturas asiáticas, europeias e das 
Américas, a fim de incentivar a igualdade e 
combater a discriminação. 

Desenvolvimento da capacidade de fazer escolhas, 
visando ao cuidado consigo e com o outro. 

Adaptação e evolução positiva frente a situações 
adversas ou mudanças, desenvolvendo o senso de 
resiliência (saber perder, saber ganhar, reconsiderar 
seu ponto de vista etc.). 

Desenvolvimento do senso de criticidade por meio de 
questionamentos, indagações e argumentações. 

Reconhecimento das diferentes profissões 
existentes e sua importância para a sociedade. 

Identificação da evolução dos meios de transporte, 
alguns sinais de trânsito, bem como os cuidados 
com estes e com o trânsito. 

Identificação de regras e limites relacionados aos 
procedimentos de prevenção de acidentes e 
autocuidados. 

 

EIXOS 
TRANSVERSAIS: 

EDUCAÇÃO PARA A 
DIVERSIDADE; 

EDUCAÇÃO PARA A 
SUSTENTABILIDADE; 

EDUCAÇÃO PARA E 
EM DIREITOS 
HUMANOS; 

EDUCAÇÃO PARA A 
CIDADANIA 

EIXOS 
INTEGRADORES 
(CUIDAR E EDUCAR, 
BRINCAR E 
INTERAGIR) 

Linguagem 
corporal 

Atuação individual e coletiva em brincadeiras 
livres e dirigidas, jogos verbais, danças, 

ginásticas, jogos etc. 

Participação em pesquisa sobre repertório de 
jogos, brincadeiras, brinquedos, festejos, 
histórias e modos de vida das crianças, 
característicos de diferentes culturas e da 
tradição cultural de sua comunidade. 

EIXOS 
TRANSVERSAIS: 

EDUCAÇÃO PARA A 
DIVERSIDADE; 

EDUCAÇÃO PARA A 
SUSTENTABILIDADE; 

EDUCAÇÃO PARA E 
EM DIREITOS 
HUMANOS; 

EDUCAÇÃO PARA A 
CIDADANIA 

EIXOS 
INTEGRADORES 
(CUIDAR E EDUCAR, 
BRINCAR E 
INTERAGIR) 

Linguagem 
oral e escrita 

Utilização de diferentes linguagens para 
comunicar-se e expressar-se 

Imitação de sons e palavras ouvidas. 

Articulação adequada das palavras (falar 

corretamente). 

Aprimoramento das habilidades básicas 
necessárias à produção e emissão correta de 
fonemas, expressando-se e reproduzindo 
mensagens verbais com gradativa clareza e 
fluência. 

Desenvolvimento da capacidade de lembrar e 
executar ações em passos sequenciais, 

seguindo instruções verbais. 
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Conhecimento, de forma paulatina, do alfabeto, 
associando-o a nomes familiares. 

Realização de leituras por meio de gravuras, 
imagens, ilustrações etc. 

Percepção da leitura como uma prática para 
mudança de ação (placas de sinalização, avisos, 
instruções, cartazes de rua etc.). 

Diferenciação entre letras e desenhos. 

Diferenciação entre letras e números. 

Escrita do próprio nome e reconhecimento de 
sua importância, percebendo sua utilidade como 

elemento de identificação pessoal. 

Reconhecimento, identificação e registro das 
letras que compõem o nome próprio em 
diferentes situações. 

Produção de textos coletivos, preferencialmente 
tendo o adulto como escriba. 

Escrita do nome de alguns colegas com apoio de 
recursos visuais. 

Reconhecimento e grafia das letras do alfabeto, 
preferencialmente utilizando as letras 
maiúsculas. 

EIXOS 
TRANSVERSAIS: 

EDUCAÇÃO PARA A 
DIVERSIDADE; 

EDUCAÇÃO PARA A 
SUSTENTABILIDADE; 

EDUCAÇÃO PARA E 
EM DIREITOS 
HUMANOS; 

EDUCAÇÃO PARA A 
CIDADANIA 

EIXOS 
INTEGRADORES 
(CUIDAR E EDUCAR, 
BRINCAR E 
INTERAGIR) 

Linguagem 
Matemática 

Identificação e nomeação dos números. 

Realização de contagem oral em situações 
diversas. 

Desenvolvimento de noções simples de estimativa 
e de cálculos mentais elementares. 

Desenvolvimento de estratégias pessoais para a 
resolução de situações problema. 

Representação com desenhos, das estratégias 
utilizadas para a resolução de uma situação 
proposta. 

Identificação de quantidades (oral e escrita 
numérica). 

Reconhecimento da ordem numérica (o que vem 
antes e depois). 

Realização e compreensão de agrupamentos, 
tendo como critério a quantidade, priorizando 
algumas relações como um, nenhum, muito, pouco, 
tem mais, tem menos, tem a mesma quantidade 
etc. 

Comparação de quantidades, utilizando recursos 
pessoais, como desenho e correspondência um a 
um. 

Identificação visual de alguns números. 
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Colocação de um elemento em uma série ordenada 
(1º, 2º, 3º ...).  

Desenvolvimento das noções matemáticas de 
altura (alto /baixo), largura (largo/fino), 
comprimento (comprido/ curto), tamanho 
(grande/pequeno), peso (pesado /leve), volume 
(cheio/ vazio), distância (longe /perto), temperatura 
(quente/frio) e tempo (rápido/ devagar). 

Comparação de coleções de objetos, identificando 
relações de igualdade ou desigualdade (mais que, 
menos que, maior que, menor que, igual a). 

Identificação de figuras geométricas. 

Representação espacial (posição de pessoas e 
objetos: dentro / fora; em cima /embaixo; 
esquerdo/direito; frente / atrás /ao lado, etc.). 

Utilização de desenhos, imagens e mapas simples 
para localizar objetos e pessoas. 

Reconhecimento e organização de objetos por 
critérios de semelhanças e diferenças, agrupando-
os numa categoria (desenvolvimento do 
pensamento classificatório). 

Seriação de três ou mais objetos, posicionando-os 
do menor para o maior, do mais alto para o mais 
baixo, do mais largo para o menos largo ou vice-
versa. 

Percepção, identificação e nomeação das cores 
nos ambientes, na natureza, nos materiais e nos 
objetos. 

Auxílio na coleta e organização de dados. 

Participação na construção de listas, tabelas e 
gráficos (pictóricos e corporais).  

EIXOS 
TRANSVERSAIS: 

EDUCAÇÃO PARA A 
DIVERSIDADE; 

EDUCAÇÃO PARA A 
SUSTENTABILIDADE; 

EDUCAÇÃO PARA E 
EM DIREITOS 
HUMANOS; 

EDUCAÇÃO PARA A 
CIDADANIA 

EIXOS 
INTEGRADORES 
(CUIDAR E EDUCAR, 
BRINCAR E 
INTERAGIR) 

Linguagem 
artística 

Reconhecimento de forma/tamanho - objetos, 

pessoas, materiais... 

Identificação e exploração de cores. 

Reconhecimento e exploração de cor - 
claro/escuro, cor/objeto, cor/natureza, 
artistas/cores (Tarsila, Volpi, Monet, Van Gogh, 
Portinari, Poteiro, Djanira , Mondrian, entre 
outros). 

Reconhecimento e exploração de linha - 
fina/grossa, forte/ fraca, reta/curva, curta/longa, 
linha/forma, linha/artistas (Miró, Mondrian, 
Picasso, Pollock, Caribé, Jô Oliveira entre 
outros). 

Reconhecimento e exploração de volume – 
estruturação das formas no espaço: 
altura/largura, estruturas ocas, vazadas, 
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compactas, transparentes, leves, pesadas, 

cheias, vazias... 

Desenvolvimento da sensibilidade, dos sentidos, 
da percepção, dos sentimentos e da imaginação 
por meio da apreciação e da produção artística. 

Observação e contato com artistas e suas obras, 
com ênfase na cultura nacional. 

Valorização das produções individuais e 
coletivas. 

Conhecimento e valorização de produções 
culturais do passado e do presente. 

Reconhecimento das matrizes afro-brasileiras e 
indígenas para a construção do eu, do outro e da 
arte brasileira (Rubens Valentim, Caribé, Di 
Cavalcanti, Mestre Athayde, Portinari, Picasso) 
máscaras, utensílios... 

Acesso ao repertório e criação de produções 

artísticas. 

Escuta atenta de diversos sons, fontes sonoras e 
gêneros musicais (música folclórica, erudita, 
popular e popular de massa). 

Percepção de sons e ruídos: descobertas e 
relação a suas fontes sonoras. 

Participação em atividades com músicas usadas 
como fundo para a formação do repertório de 

memória e estimulação ao trabalho corporal livre. 

Apreciação de obras musicais de diversos 
gêneros, estilos, épocas e culturas, da produção 
musical brasileira e de outros povos e países. 

Enriquecimento cultural pelo acesso aos mais 
variados instrumentos, gravações, audições (ao 
vivo ou por DVD e CD). 

Escuta e valorização de obras musicais de sua 
região e de outras, reconhecendo o repertório 

musical próprio de sua cultura. 

Identificação dos elementos do som (Altura – 
sons graves, médios e agudos); (Intensidade – 
sons fortes e fracos); (Duração – sons curtos e 

longos). 

 

EIXOS 
TRANSVERSAIS: 

EDUCAÇÃO PARA A 
DIVERSIDADE; 

EDUCAÇÃO PARA A 
SUSTENTABILIDADE; 

EDUCAÇÃO PARA E 
EM DIREITOS 

Interação 
com a 
natureza e a 
sociedade 

Conhecimento, reconhecimento e valorização da 
história, das formas de expressão e do 
patrimônio cultural local. 

Reconhecimento e valorização da história, das 
formas de expressão e do patrimônio cultural de 
outros grupos sociais.  
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HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A 

CIDADANIA 

EIXOS 
INTEGRADORES 
(CUIDAR E EDUCAR, 
BRINCAR E 
INTERAGIR) 

Participação em atividades que envolvam histórias, 
brincadeiras, jogos e canções que digam respeito 
às tradições culturais de sua comunidade e de 
outros grupos. 

Identificação de elementos do passado no presente 
da vida cotidiana (língua, expressões, costumes, 
artefatos). 

Reconhecimento e identificação dos diferentes 
grupos sociais (família, escola e outros). 

Reconhecimento e identificação de si mesma como 
membro de diferentes grupos sociais (família, 
igreja, escola, outros). 

Vivência de atitudes de colaboração, solidariedade 
e respeito, identificando aos poucos semelhanças, 
diferenças e diversidades em seus grupos. 

Reconhecimento das diferentes profissões 
existentes e sua importância para a sociedade. 

Identificação da evolução dos meios de transporte. 

Identificação de sinais de trânsito, bem como os 
cuidados com estes e com o trânsito. 

Percepção da importância de ações de segurança 
no trânsito (uso da cadeirinha, cinto de segurança, 
faixa de pedestres etc.). 

Identificação dos componentes que formam 
determinadas paisagens (rios, vegetações, 
construções, campos, mar, montanhas, seres 

vivos, entre outros) 

Percepção das regras utilizadas em diferentes 
espaços sociais presentes no cotidiano. 

Conhecimento e valorização das diversas 

paisagens. 

Identificação dos objetos utilizados na higiene 
corporal, a fim de utilizá-los gradativamente, com 
êxito e autonomia. 

Identificação dos fenômenos da natureza (chuva, 
raio, relâmpago, vento etc.) e sua influência nas 
ações humanas (construção de abrigos para 
proteção da chuva, construção de para raios, 

bocas de lobo etc.). 

 

EIXOS 
TRANSVERSAIS: 

EDUCAÇÃO PARA A 
DIVERSIDADE; 

EDUCAÇÃO PARA A 
SUSTENTABILIDADE; 

EDUCAÇÃO PARA E 
EM DIREITOS 
HUMANOS; 

Linguagem 
Digital 

Utilizar o editor de imagem para criar 
desenhos e fazer pinturas coloridas. 

Utilizar máquinas fotográficas, tablets, 
câmeras digitais e ou aparelhos celulares 
para capturar imagens diversas e vídeos. 
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EDUCAÇÃO PARA A 
CIDADANIA 

EIXOS 
INTEGRADORES 
(CUIDAR E EDUCAR, 
BRINCAR E 
INTERAGIR) 

Utilizar programas de edição de imagens e 
vídeos. 

Utilizar jogos educativos para produções em 
grupo e individuais, representadas através 
de desenhos. 

Utilizar jogos educativos para produções em 
grupo e individuais, representando em 
desenho a sequência de histórias. 

Editar pequenos vídeos inserindo títulos e 
legendas. 

Utilizar o editor de texto para elaborar 
histórias, utilizando imagens ou coleções de 
imagens do próprio programa. 

Utilizar o editor de imagem para desenhar 
uma história em sequência. 

 

 

8 – METODOLOGIA 

  O foco da informática educativa na educação infantil é trazer o 

computador para o mundo das experiências infantis, possibilitando que este seja 

mais uma ferramenta na descoberta do mundo da aprendizagem global.  

  Quando trabalhamos informática com as crianças devemos sempre 

considerar que, para que consigamos uma concentração máxima da criança, o 

ideal seria um computador para cada criança, numa aula de 40 minutos em 

média, divididos em 15 minutos para organização da turma e da atividade e 25 

para trabalho efetivo dos jogos e softwares infantis.  

 No Jardim de Infância 314 sul as aulas de informática acontecem, no  

mínimo, duas vezes por semana e têm duração de até 40 minutos. Essas aulas 

são elaboradas por uma professora com habilitação específica em Informática, 

juntamente com a professora regente, que acompanha toda aula. As aulas são 

elaboradas com base no Currículo em Movimento e no PPP da escola. 

Regularmente, a professora de informática recolhe sugestões de temas a serem 

trabalhados nas coordenações individuais das professoras, facilitando assim o 

seu planejamento. 
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 O computador pode ser lúdico, instigante e atrativo favorecendo o 

desenvolvimento da criança em vários aspectos. Segundo Gobbi et all. (2006) “a 

criança considera-se parte do “mundo moderno e letrado da informática”. Ela tem 

a sensação de ser “inteligente”, capaz de dominar a máquina”. 

 Pontos positivos a destacar sobre a informática educativa: 

 A resposta é imediata e o erro exige a busca de outro caminho; como o 

erro é apontado pelo computador, e não pelo professor, torna-se menos 

frustrante; desenvolve o poder de decisão, iniciativa e autonomia; desenvolve o 

raciocínio lógico; a ansiedade e a resistência à frustração são trabalhadas; 

desenvolve o foco e reforça o autoconceito. 

 A Educação infantil, ao trabalhar na formação de sujeitos, pode utilizar-se 

de recursos informatizados desde que vinculados com uma proposta pedagógica 

sustentada pela comunidade escolar. Desta forma, a informática não será vista 

como vitrine, como mero atrativo para pais e alunos. 

 Gallo (2002) apud . Gobbi, Pólo, Schlickmann, Siota (2006) aponta que 

em 1998 as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil já trazem 

incentivo para o uso das tecnologias na educação: 

Ao reconhecer as crianças como seres íntegros, que aprendem 
a ser e conviver consigo próprias, com os demais e o meio 
ambiente de maneira articulada e gradual, as Propostas 
Pedagógicas das Instituições de Educação Infantil devem 
buscar a interação entre as diversas áreas de conhecimento e 
aspectos da vida cidadã, como conteúdos básicos para a 
constituição de conhecimentos e valores. Desta maneira, os 
conhecimentos sobre espaço, tempo, comunicação, expressão, 
a natureza e as pessoas devem estar articulados com os 
cuidados e a educação para a saúde, a sexualidade, a vida 
familiar e social, o meio ambiente, a cultura, as linguagens, o 
trabalho, o lazer, a ciência e a tecnologia (Parecer CEB 022/98, 
MEC, p. 12). 
 

  Uma questão fundamental para um trabalho eficaz na informática são os 

critérios para escolha do software (seja ele, tido como educacional ou não). O 

professor precisa conhecer e ter critérios para a escolha do software de acordo 

com o grau dos seus alunos e com as propostas pedagógicas que ele destinou 

à sua atividade de ensino. No Jardim utilizamos o software educacional 
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GCompris, que é um conjunto de aplicativos educacionais que compreende 

numerosas atividades para crianças com idade entre 2 e 10 anos. 

 Algumas das atividades são de orientação lúdica, mas sempre com um 

caráter educacional. 

 Introduzir as crianças no mundo da informática de forma coerente e eficaz, 

desde cedo é fundamental para mostrar que o computador é uma ferramenta, 

poderosa, mas é preciso saber usar a informática de forma positiva fazendo com 

que eles não deixem de brincar, é preciso ensinar a interagir e associar a 

informática com outras coisas, por exemplo, brincadeiras, jogos educativos, 

vídeos, fotos do jeito mais saudável possível. Apresentá-los a esse mundo não 

significa que a partir de então só irão usar a informática em tudo, mas sim 

apresentá-los a algo que irá facilitar, oferecer divertimento e muita novidade a 

eles. 

 

9.1 Desenvolvimento da Metodologia 

 

COMO: As atividades serão realizadas, após planejamento conjunto 

do professor de informática e do professor regente. 

ONDE No laboratório de informática da U.E. 

QUANDO No mínimo, duas vezes por semana, em aulas de até 40 

minutos. 

QUEM Toda escola, dividida em suas respectivas turmas. 

COM O QUÊ Com softwares, sites, jogos, filmes, músicas, etc.* 

APRENDIZAGENS 

QUE SE 

PRETENDE 

ALCANÇAR 

As aprendizagens propostas no Currículo em Movimento, 

elencadas nesse projeto. 



172  

  

172 
 

* Os softwares são de responsabilidade do professor de informática. A UE 

também poderá adquiri-los de acordo com as possibilidades. O professor de 

informática também deverá fazer download de jogos, vídeos e músicas. 

 

10- CRONOGRAMA  

 O laboratório de informática deverá estar à disposição dos alunos no 

maior período possível de tempo, respeitando os momentos de coordenação 

individual do professor de informática. Durante o momento de aula, caso surja 

qualquer necessidade de se acessar os computadores, os professores regentes 

tem livre acesso ao laboratório e podem contar com o apoio do professor de 

informática. No sentido de organizar o atendimento, foi criado um tabela  com 

horários fixos de atendimento às turmas. Porém, o professor de informática está 

a disposição à atendimentos coletivos e individuais durante suas 30h de 

regência, conforme previsto em lei. No início de 2016, foi solicitada à 

CRE/PP que, no memorando de apresentação do professor de informática, 

fizesse constar a informação que o mesmo seria 20h/20h, para melhor atender 

aos dois turnos. 

 Conforme foi apresentada na metodologia, a duração dos atendimentos 

às crianças será de março a dezembro. A organização do atendimento será: 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Sala azul 

1º período  

15 alunos 
      8h - 8h45 

 Sala amarela  
2º período  

20 alunos 

8h - 8h45 

Sala azul 

1º período  

15 alunos 
    8h - 8h45 

 

Sala verde 

1º período  

15 alunos 
8h45 - 9h30 

   Sala verde 

1º período  

15 alunos 
8h45 - 9h30 

Sala vermelha  

2º período  

20 alunos 

10h30 -11h15 

  Sala vermelha  

2º período  

20 alunos 

10h30 -11h15 

 

    Sala amarela 
2º período  

20 alunos 

11h15 - 12h 
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11 - RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS/MATERIAIS 

  O Jardim de Infância 314 Sul conta com laboratório de informática, 

devidamente equipado, com 18 computadores com acesso à internet, ar 

condicionado e adequado para o desenvolvimento do projeto como previsto na 

portaria nº 144. Porém, para o funcionamento do projeto, faz-se necessário 

um professor de informática atuando na U.E. Salientamos que, desde 2015, 

a U.E. conta com uma professora de informática que está atuando, com êxito, 

em nosso projeto. A professora em questão não possui lotação definitiva nesta 

U.E, não é readaptada, é registrada no Sigep como professora de informática e 

possui 40h de jornada de trabalho (20h/20h). Nesse sentido, solicitamos a 

permanência da professora de informática, Adriana de Souza Dias Correa, 

matrícula 0201.262-6, para o bom andamento do projeto ora aqui apresentado. 

Salientamos que a mesma atuava, desde sua posse, na SEDF (Sede), não 

possuindo portanto, lotação em nenhuma CRE ou UE, não gerando assim, 

nenhuma carência. A professora é concursada na área específica de Informática 

e tem desenvolvido um trabalho de qualidade em nossa comunidade escolar.  

 

12 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 O acompanhamento é feito nas coordenações coletivas com a Direção e 

as professoras regentes. Durante a coordenação coletiva é possível perceber 

  Sala azul 

 1º período  

15 alunos 

  14h - 14h45 

Sala azul 

1º período  

15 alunos 

13h30 -14h15 

 

 Sala verde 

1º período  

15 alunos 

  14h15 - 15h 

 Sala verde 

1º período  

15 alunos 

 14h15 - 15h 

 

 Sala amarela 
2º período  

20 alunos 
   16h - 16h45 

 Sala amarela 
2º período  

20 alunos 
   16h - 16h45 

 

 Sala vermelha 

2º período  

20 alunos 

 16h45 -17h30 

  Sala vermelha 

2º período  

20 alunos 

  16h45 - 17h30 
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quais alunos necessitam de acompanhamento mais  próximo. Nos Conselhos de 

Classe também é possível um acompanhamento do trabalho realizado. As 

atividades trabalhadas no laboratório de informática complementam os 

conteúdos trabalhados em aula. 

 A avaliação é feita através dos indicadores qualitativos, que são mais 

subjetivos, e partem da observação do professor, equipe gestora e também do 

aluno. Não existem métricas exatas para medi-los, mas há metodologias. No 

caso do Jardim de Infância, fazemos uso também da observação direta e 

entrevistas não estruturadas, onde, através da escuta sensível, os alunos podem 

expressar o que acharam das aulas e dos conteúdos apresentados e como 

podem ser melhoradas. Os professores regentes avaliam a participação de seus 

alunos e o crescimento pedagógico dentro dos eixos trabalhados.  

 Cabe ainda ressaltar que o Projeto atende as regras da portaria 144, e 

está sendo atualizado para que esteja de acordo com as linguagens da BNCC e 

Currículo atual. 
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PROJETO 03 

GDF/ SEEDF/ CRE-PP 

JARDIM DE INFÂNCIA 314 SUL 

http://jardim314sul.blogspot.com.br 

3901-2494 

 

 

PROJETO  

ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL 

 

 

 

Brasília – 2019 
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Brasília – 2019 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Subprojeto: Alimentação Saudável 

Unidade Escolar proponente: Jardim de Infância 314 Sul 

Tema do Subprojeto: Alimentação Saudável 

Parcerias (internas e externas à Escola) envolvidas na Execução do 

Projeto:  Direção, Coordenação, Professores, Alunos e Comunidade Escolar 

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: Educação Infantil 

Número de Estudantes atendidos: 120 alunos 

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades do Projeto: Cozinha 

Experimental do Jardim de Infância 314 Sul e toda área escolar. 

Período de Execução: Fevereiro a Dezembro de 2019. 

Responsáveis pela Execução do Projeto: Professores 

Regentes, Alunos,  Direção, Coordenação, Bibliotecária, 

Comunidade Escolar. 
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JUSTIFICATIVA:  

A escola é um espaço privilegiado para a promoção da saúde e 

desempenha papel fundamental na formação de valores, hábitos e estilos 

de vida, entre eles o da alimentação.  

A promoção de uma alimentação 

saudável no espaço escolar pressupõe a 

integração de ações em três pontos 

fundamentais:  

1 - ações de estímulo à adoção de 

hábitos alimentares saudáveis, por meio 

de atividades educativas que informem e 

motivem escolhas individuais; 

 2-  ações de apoio à adoção de práticas 

saudáveis por maio da oferta de uma  

alimentação nutricionalmente equilibrada 

no ambiente escolar; 

 3- ações de proteção à alimentação saudável, por meio de medidas que evitem 

a exposição da comunidade escolar a práticas alimentares inadequadas.  

Assim, consciente de que o tema se insere ou, deve ser inserido, no 

primeiro campo de ação da prática pedagógica, observando a crescente 

curiosidade dos alunos a respeito dos alimentos e a valorização crescente em 

nosso país pela cultura "Fast-food", elaboramos este projeto. Em 2019, uma vez 

que nosso Projeto Geral tem o tema “Sabor e Arte”, e está voltado aos Campos 

de experiência ligados à prática da boa alimentação e suas diversas possíveis 

explorações, o projeto Alimentação Saudável terá 3 (três) subprojetos: 

➔ Subprojeto 01: Mini Chefs 

➔ Subprojeto 02: ALIMENTAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL -Mais 

educar, brincar, interagir do que cuidar”/ AUTOSERVIMENTO  

➔ Subprojeto 03: Tem Criança na Cozinha (parceria com a UnB) 
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 OBJETIVO GERAL:   

• Promover o consumo de alimentos saudáveis e a consciência de 

sua contribuição para a promoção da saúde de uma forma atraente, 

lúdica e educativa.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Pesquisar e registrar sobre a alimentação    da família;  

• Valorizar o consumo da fruta diariamente;  

• Incentivar as variedades de frutas;  

• Buscar informações em diferentes fontes de forma a verificar e 
comprovar hipóteses feitas sobre o assunto;  

• Identificar semelhanças e diferenças entre os hábitos alimentares 
dos alunos;  

• Refletir sobre as suas ações diárias em relação a sua saúde, o que 

engloba cuidado e preservação com o meio ambiente e com a 

higiene;  

• Valorizar atitudes relacionadas à saúde e ao bem-estar individual e 
coletivo;  

• Valorizar o momento reservado à alimentação;  

• Explorações das percepções sensoriais utilizando as frutas;  

Noções de números pares e ímpares.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS (AÇÕES)  

• Conversa e registro (desenhos) sobre a alimentação preferida das 
crianças;  

• Toda quinta feira as crianças trarão de casa uma fruta;  

• Experimentar e consumir diferentes frutas trazidas pelos colegas da sala;  

• Apreciar as frutas lavadas e cortadas e escolher, observando e 

degustando as diferenças entre elas;  

• Registro dos alimentos mais consumidos na família;  

• Identificação de semelhanças e diferenças entre hábitos alimentares dos 

alunos;  
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• Construção de charadas que misturem informações sobre formas, cores 

e tamanhos das frutas, verduras e legumes;  

• Construção de jogo da memória a partir de imagens de frutas, verduras e 

legumes recortadas pelos alunos;  

• Identificação de frutas, verduras e legumes através do olfato e tato,  

• Trabalhar com recorte de frutas, verduras e legumes e pedir que os alunos 

construam um prato que represente uma alimentação saudável;  

• Palestra com uma nutricionista;  

• Preparação e degustação de receitas saudáveis;  

 •  Promover pesquisas na internet de figuras e dicas de alimentação 
saudável;  

  

  

CONCLUSÃO  

Finalizaremos o projeto com a elaboração de um livro contendo todo o 

trabalho realizado pelos alunos. Com um momento de degustação das receitas 

trabalhadas e apresentação dos trabalhos desenvolvidos.  
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SUBPROJETO 01 

 

GDF/ SEEDF/ CRE-PP 

JARDIM DE INFÂNCIA 314 SUL 

http://jardim314sul.blogspot.com.br 

3901-2494 

 

 

Subprojeto  

 

MINI CHEFS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA - 2019 
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Brasília – 2019 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Mini Chefs 

Unidade Escolar proponente: Jardim de Infância 314 Sul 

Tema do Projeto: Alimentação Saudável - Cozinha Experimental 

Parcerias (internas e externas à Escola) envolvidas na Execução do 

Projeto:  Direção, Coordenação, Professores, Alunos e Comunidade Escolar 

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: Educação Infantil 

Número de Estudantes atendidos: 120 alunos 

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades do Projeto: Cozinha 

Experimental do Jardim de Infância 314 Sul 

Período de Execução: Março a novembro de 2019. 

Responsáveis pela Execução do Projeto: Na primeira semana 

do mês, a responsabilidade será da equipe de nutricionistas da 

UNB. Nas três semanas seguintes, os professores regentes. 
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1- APRESENTAÇÃO 

 

A alimentação saudável  é essencial em todas as fases da vida humana. 

Para as crianças, alimentar-se de forma correta garante o crescimento adequado 

dos ossos, da pele, dos músculos e dos órgãos. Ao consumir uma variedade de 

nutrientes, adquire-se a energia necessária para o desenvolvimento e 

funcionamento do organismo. É justamente na infância que o organismo precisa 

de energia extra para que esse desenvolvimento aconteça. A criança que não 

se alimenta direito costuma ter baixa resistência e fica doente com facilidade. 

Além disso, com os problemas de crescimento, acaba não desenvolvendo os 

ossos, que podem se tornar fracos e, ainda, ter retardo no crescimento cerebral, 

levando à dificuldades no aprendizado. 

No sentido pedagógico uma alimentação 

balanceada garante energia necessária para 

desenvolver atividades importantes nessa fase da 

vida; tais como, brincar, pular, aprender a ler e 

escrever. É também nessa época da vida que 

formamos nossos hábitos alimentares, ou seja, que 

“aprendemos” a gostar ou não de certos alimentos. 

            Partindo desse parâmetro, o Projeto Mini Chefs visa à formação dos 

hábitos alimentares de suas crianças a partir de experimentações dinâmicas, 

diversificadas nas quais as mesmas poderão ter contato com vários tipos 

de  alimentos. 

  O projeto Mini Chefs traz conteúdos de maneira lúdica, permitindo 

o desenvolvimento contínuo de criatividade culinária, trabalho em equipe, 

noções de proporções (peso e volume), segurança, higiene alimentar e nutrição. 

“O que implica no desenvolvimento de um equilíbrio entre o técnico e a prática, 

permitindo assim, um aprendizado progressivo que favorece na adaptação das 

mudanças contínuas da atividade cognitiva”, afirma Iolanda. 

O projeto também tem o objetivo de levar as crianças a entender que o 

ato de cozinhar envolve método, sensibilidade, criatividade, sentimento e 

trabalho colaborativo. 
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Por meio dele, pretende-se, incentivar a criança a brincar de cozinhar com 

interesse e fazer com que percebam a consideração de suas criações, 

favorecendo-lhes brincadeiras construtivas. Dessa maneira elas aprendem 

porque podem elaborar hipóteses e testá-las para resolver os problemas que se 

colocam e aqueles propostos pelo contexto. 

No projeto, os educadores acompanham e valorizam as soluções 

sugeridas pelas crianças garantindo um aprendizado consistente e construtor de 

diversas habilidades. O preparo de refeições segue etapas ligadas à higiene, a 

observação e experimentação de ingredientes in natura, a separação, 

transformação e preparação dos alimentos. 

As crianças aprendem na cozinha os cuidados que devem ter com 

incêndios, objetos cortantes, risco de contaminação e regras básicas e sanitárias 

para manter a cozinha brilhando e segura. 

O projeto Mini Chefs visa, ainda, propiciar aos professores a possibilidade 

de articular aulas práticas na cozinha com explorações básicas utilizando 

conhecimentos importantes na prática culinária articulados com os objetivos 

elencados no Currículo em Movimento do DF - Educação Infantil(2018), 

BNCC(2017) e DCNEI(2014). 

 

                                                      

2 - TÍTULO DO PROJETO 

Projeto Mini Chefs 

 

3 - PROBLEMATIZAÇÃO 

A preocupação com a alimentação das crianças tornou-se cada 

vez maior em nosso ambiente escolar. Percebemos que as crianças apresentam 

uma gama de alergias alimentares e uma seletividade gigantesca nas 

experimentações de sabores. Nos passeios e piqueniques, alimentos prontos, 

fritos, salgados imperam sobre os produtos naturais. Como chegamos até aqui? 

O que a escola pode fazer para mudar esse paradigma? Como apresentar às 

crianças os alimentos naturais de forma atraente para que experimentem e 
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tenham a possibilidade de mudança de hábitos alimentares nocivos á saúde e 

ao desenvolvimento das mesmas? Como envolver as famílias, a comunidade 

escolar nesse processo? 

  4- ESCOLHA DO TEMA GERADOR 

  O tema do projeto foi uma escolha da comunidade escolar a partir 

da estruturação de um espaço adequado e seguro às práticas experimentais com 

as crianças da Educação Infantil. Complementando o Projeto Alimentação 

Saudável, cujo já desenvolvia na escola "O Autosservimento" e o "Dia da Fruta", 

a ideia do Projeto Mini Chefs surgiu como uma conquista importante para compor 

a terceira fase do estímulo á uma prática alimentar adequada através da 

experiência ativa das crianças na cozinha com a supervisão e orientação 

pedagógica de um ou mais adultos, no caso, professores, nutricionistas, 

gastrônomos e comunidade escolar. A oportunidade de colocar a mão na massa 

vem a ser o ponto principal do projeto. Assim, além de identificar, manipular e 

selecionar as frutas, autosservir-se de merenda previamente preparada, as 

crianças poderão participar do processo de produção, observação das 

transformações e degustação de novos sabores. 

 

5-PÚBLICO ALVO 

O projeto tem, como público alvo, os 

alunos do Jardim de Infância 314 Sul. Nossa clientela 

é composta de aproximadamente 120 alunos, entre 4 

e 5 anos de idade, a sua maioria oriunda das cidades 

satélites e entorno de Brasília. 

 

6- JUSTIFICATIVA 

 A escola é um espaço privilegiado para a promoção da saúde e 

desempenha papel fundamental na formação de valores, hábitos e estilos de 

vida, entre eles o da alimentação. 
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 A promoção de uma alimentação saudável no espaço 

escolar pressupões a integração de ações em três pontos fundamentais: (1) 

ações de estímulo à adoção de hábitos alimentares saudáveis, por meio de 

atividades educativas que informem e motivem escolhas individuais; (2) ações 

de apoio à adoção de práticas saudáveis por meio da oferta de uma alimentação 

nutricionalmente equilibrada no ambiente escolar e (3) ações de proteção à 

alimentação saudável, por meio de medidas que evitem a exposição da 

comunidade escolar a práticas alimentares inadequadas. 

O mercado da alimentação tem sido um dos mais prósperos da 

última década e sua conceituação vem se aperfeiçoando de segurança alimentar 

para segurança do alimento. De norte a sul, de leste a oeste, o assunto 

“Alimentação Saudável” é mais do que um tema: é uma meta de evolução 

humana. 

Neste contexto, implantar uma campanha educacional sobre o 

Alimento Saudável por meio da disseminação da informação e da organização 

do caminho do alimento desde sua produção, perpassando pelo fornecimento 

de insumos da produção até a escolha do cardápio do consumidor final é um 

importante instrumento de conscientização. 

Assim, consciente de que o tema se insere ou, deve ser inserido, 

no primeiro campo de ação da prática pedagógica, observando a crescente 

curiosidade dos alunos a respeito dos alimentos e a valorização crescente em 

nosso país pela cultura “Fast-food”, elaboramos este projeto. 

 

7- OBJETIVOS 

 7.1 - OBJETIVO GERAL 

  Promover o consumo de alimentos saudáveis e a consciência de sua 

contribuição para a promoção da saúde de uma forma atraente, lúdica, divertida 

e educativa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

•  Valorizar o momento reservado à produção da alimentação; 
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•  Identificar e diferenciar os produtos alimentares naturais e  

industrializados;  

• Reconhecer os produtos industrializados como alimentos menos 

nutritivos e menos necessários ao seu desenvolvimento; 

• Identificar os produtos industrializados que podem resultar na produção 

de alimentos nutritivos e saudáveis; 

• Valorizar atitudes relacionadas à saúde e ao bem estar individual e 

coletivo; 

•  Identificar as preferências alimentar dos alunos; 

• Identificar cores, texturas e os diferentes sabores de alguns alimentos; 

•  Desenvolver a criatividade na preparação de receitas; 

• Desenvolver o raciocínio lógico e conhecimento matemático, aliando-o 

à sua vida diária; 

•  Estimular o desenvolvimento da linguagem oral e visual; 

•  Estimular o consumo de frutas e verduras; 

• Apresentar músicas e histórias novas que envolvam o tema; 

• Pesquisar e registrar sobre a alimentação da família; 

• Identificar semelhanças e diferenças entre os hábitos alimentares dos 

alunos; 

•  Buscar informações em diferentes fontes de forma a verificar e 

comprovar hipóteses feitas sobre as preparações e cuidados 

alimentares; 

• Refletir sobre as sua ações diárias em relação a sua saúde, o que 

engloba cuidado e preservação com o meio ambiente e com a higiene; 

•  Valorizar atitudes relacionadas à saúde, à prevenção de acidentes 

domésticos e ao bem estar individual e coletivo na preparação de 

alimentos na cozinha. 
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8 – CONTEÚDOS  

 

 

 O Projeto Mini Chefs aborda o desenvolvimento nos 

seis Campos de Experiências do Currículo em Movimento 

do Distrito Federal – Educação Infantil, uma vez que a 

cozinha é um local que permite as diversas 

experimentações, execuções de receitas e participação 

em projetos lúdicos alimentares diversos. Segue alguns 

conteúdos a serem trabalhados nas experiências das 

crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses) na cozinha: 

  Em todos os cinco Campos de Experiências, subtende-se a prática 

pedagógica subsidiada nos: 

- Eixos Transversais: Educação para a Diversidade/Cidadania 

e Educação em e para os Direitos Humanos / Educação para a Sustentabilidade; 

-  Eixos Integradores – Cuidar e Educar/Brincar e Interagir 

- Direitos de Aprendizagem: Brincar, Explorar, Participar, 

Expressar, Conhecer-se e Conviver; 

- Os cinco Campos de Experiência do Currículo em 

Movimento(O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, 

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

tempos, quantidades, relações e transformações). 

  Assim, iremos verificar os seguintes objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento em cada Campo de Experiência: 

 

8.1 - O eu, o outro e o nós 

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

contribuem para a promoção da saúde e bem-estar físico e mental. 
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• Diferenciar alimentos doces e salgados, amargos e azedos, alimentando-

se de modo independente, usando talheres, copos e guardanapos. 

• Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, 

reconhecendo suas conquistasse limitações. 

• Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, atenção, limites 

e atitudes de participação e cooperação. 

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

a construir, gradualmente, sua autorregulação e autonomia. 

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

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

• Identificar e utilizar diferentes possibilidades de comunicação com as 

pessoas do convívio social, respeitando e negociando as regras sociais. 

• Reconhecer as diferenças culturais, estabelecendo relações de 

aprendizagem mútua, respeito e igualdade social. 

• Conhecer e discutir acerca da história de Brasília, curiosidade e a história 

de vida das pessoas que constituem esse contexto. 

 

8.2 - Corpo, gestos e movimentos 
 

• Cuidar de sua higiene, alimentação, conforto e aparência. 

• Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus 

interesses e necessidades em situações diversas. 

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

as diferenças entre eles por seu aspecto físico. 

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

situações. 

• Reconhecer e expressar as características dos diferentes papeis sociais nas 

brincadeiras de faz de conta. 

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

coordenação visomotora. 

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

conceitos de: antes/depois, curto/longo, cedo/tarde, lento/rápido, forte/fraco. 
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• Reconhecer e utilizar a linguagem não verbal, por meio da imitação e mímica, de 

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

cerca. 

• Praticar atividades de relaxamento pelo controle da respiração e escuta de 

variados sons. 

• Demonstrar autonomia no processo de alimentação e realizar a prática do 

autosservimento com a orientação do adulto. 

 

8. 3.  Traços, sons, cores e formas 

• Valorizar e criar produções artísticas individuais e coletivas em suas respectivas 

linguagens. 

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

de desenhos, pinturas, colagens e modelagens, contextualizando-as 

intencionalmente. 

• Desenhar e criar narrativas de histórias, lugares e acontecimentos. 

• Desenhar com interferência gráfica de imagens-personagens de tirinhas, 

fotografias, imagens de revistas e formas geométricas-, usando papéis de 

formatos e tamanhos diferentes, vazados ou não, que servirão de suporte para 

o desenho. 

• Reconhecer as cores primárias e secundárias. 

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

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

original ou acrescentando cola na formulação. 

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

• Observar e descrever as características corporais individuais: a forma, o volume 

e o peso. 

• Reconhecer as características dos diferentes papéis sociais e realizar 

brincadeiras de faz de conta. 

 
8.4 - Escuta, fala, pensamento e imaginação 
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•  Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da 

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

formas de expressão. 

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

acompanhando a narrativa. 

• Recontar histórias ouvidas para produção de 

reconto escrito, tendo o professor como escriba. 

• Reconhecer e valorizar o uso adequado das 

palavras. 

• Demonstrar a capacidade de lembrar e executar 

ações em passos sequenciais, seguindo 

instruções verbais. 

• Produzir suas próprias histórias orais e escritas 

(escrita espontânea), em situações com função 

social significativa. 

• Levantar hipóteses sobre gêneros textuais 

veiculados em portadores diversos, recorrendo a 

estratégias de observação e leitura.  

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

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

expressando clareza de pensamentos. 

• Transmitir avisos, recados e outros procedimentos correlatos. 

• Narrar fatos em sequência temporal e causal. 

• Reconhecer e valorizar a oralidade como forma de expressar desejos, 

experiências, necessidades e opiniões. 

• Expor ideias e fatos com ou sem auxilio de adultos e utilização de recursos com 

ilustrações, objetos etc. 

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

situações cotidianas. 

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

• Realizar leituras por meio de gravuras, imagens etc. 
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• Reconhecer e valorizar a leitura/escrita como uma prática para mudança de ação 

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

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

frases) realizada pelo adulto para melhor compreensão dos sentidos. 

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

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

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

palavras. 

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

sua identidade e historia e que precisam ser respeitadas. 

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

suas funções e diferenças. 

• Estabelecer a relação entre grafema/fonema do próprio nome e de palavras de 

uso cotidiano. 

 
 
8. 5 . Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

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

do lado). 

• Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas 

propriedades. 

• Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações 

sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. 

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

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

• Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antecessor 

e sucessor 

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

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

(bonecas, bolas etc.). 

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

dos objetos. 
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• Comparar quantidades, utilizando recursos pessoais, como desenho e 

correspondência (biunívoca). 

• Identificar, nomear e registrar números em atividades lúdicas. 

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

o registro do professor em variados suportes. 

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

numa categoria (classificação). 

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

• Realizar ações relacionadas ao consumo sustentável (economia de matéria 

prima, água, energia) e atitudes como reduzir, reciclar e reutilizar, 

desenvolvendo práticas de cuidado com o meio ambiente. 

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

reaproveitamento de objetos utilizados individual e coletivamente. 

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

com outras linguagens. 

• Registrar os experimentos realizados por meio de desenhos. 

• Realizar sua higiene pessoal com autonomia. 

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

conhecendo a função de cada uma. 

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

escolha e consumo de alimentos saudáveis. 

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

elementos naturais, dos materiais e do ambiente: quente, frio, liso, áspero, 

grosso, fino, doce, salgado, amargo, azedo, fortes e fracos etc. 

• Discutir questões de sustentabilidade que envolvem Brasília e o Cerrado. 

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

ocorrem a partir de construções na cidade ou no campo. 

 

9 – METODOLOGIA 

Em conformidade com o Currículo em Movimento do Distrito Federal – 

Educação Infantil(2018), com a BNCC(2017) e de acordo com as DCNEI (2013), 

a organização de atividades desafiantes nas diversas interações que ocorrem no 
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âmbito da instituição que oferta Educação Infantil e a prática pedagógica no 

ambiente culinário, permite o aprimoramento da capacidade infantil de 

expressão, produção, manipulação, argumentação, elaboração de hipóteses, 

narração de fatos em sequência temporal e causal, resolução de situações-

problema através de vivências ricas e prazerosas. 

Durante a execução do projeto que será de março a novembro, as 

crianças juntamente com o (a) professor regente, terão a oportunidade de utilizar 

o espaço da Cozinha Experimental para executar, explorar, experimentar 

receitas diversas que instiguem à provação de sabores diversos e estimulação 

do hábito alimentar saudável. 

9.1 Desenvolvimento da Metodologia 

9.1.1 - Planejamento Coletivo: Corresponde a primeira etapa. o grupo docente 

reune-se com a Coordenação Pedagógica para planejar as receitas a serem 

executadas mensalmente, bem como a aquisição de insumos para a produção 

com todas as crianças. Nesse momento, ocorre, ainda, a avaliação das ações 

pedagógicas advindas com a experiência e a articulação com os documentos 

que sustentam os projetos envolvidos. 

9.1.2 - Criança na Cozinha: refere-se as práticas executadas pelas 

nutricionistas da UNB sempre na primeira semana de cada mês. Em sala de 

aula, os professores regentes complementam a ação pedagógica desenvolvida 

na Cozinha Experimental com atividades de registro pictóricas, artísticas e 

cognitivas. 

9.1.3 - Mini Chefs: explora de maneira lúdica e significativa as receitas ilustradas 

na agenda escolar das crianças dessa U.E. As aulas são executadas com a 

orientação e supervisão dos professores  regentes de cada turma em dia 

estabelecido no horário de atividades próprio para as mesmas. Os professores 

de cada turno tem a possibilidade de vivenciar a experiência em sistema de 

"Rodízio de Atividades". Nesse caso, um professor fica responsável pela 

execução da receita com todas as crianças do turno, em sistema de rodízio de 

turmas, de hora em hora. os demais participam do mesmo rodízio com atividades 

que complementam a exploração das receitas, dos personagens do Sítio do 
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Picapau Amarelo que ilustram a receita de cada mês, a exploração significativa 

e/ou artística de cada ingrediente, da receita, de músicas e brincadeiras 

relacionadas ao tema.  

9.1.4 - Atividades Relacionadas:  a serem exploradas em sala e/ou nas 

segundas e quartas semanas do mês.  

- Conversa e registro (desenhos) sobre a alimentação preferida das crianças; 

- Registro dos alimentos mais consumidos na família; 

- Identificação de semelhanças e diferenças entre hábitos alimentares dos 

alunos; 

- Construção de charadas que misturem informações sobre formas, cores e 

tamanhos das frutas, verduras e legumes; 

- Exploração dos órgãos dos sentidos alinhados aos alimentos saudáveis, aos 

ingredientes das receitas executadas na escola; 

- Promoção de atividades experimentais a serem executadas em casa 

juntamente com a família: germinação, receitas, produções artísticas etc.; 

- Promoção de momentos de participação das famílias no ambiente escolar para 

compartilhar  a produção de receitas e interação com as crianças; 

- Construção de jogo da memória a partir de imagens de frutas, verduras e 

legumes recortadas pelos alunos; 

- Identificação de frutas, verduras e legumes através do olfato e tato, utilizando 

a caixa surpresa; 

- Análise das obras do pintor Archiboldo Giuseppe, que utilizou frutas, verduras 

e legumes na construção das suas obras; 
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- Solicitar que cada aluno traga de casa uma fruta, 

verdura ou legumes e conversar sobre as 

preferências através da degustação; 

- Trabalhar com recorte, colagem  e/ou modelagem 

de frutas, verduras e legumes e pedir que os alunos 

construam um prato que represente uma alimentação 

saudável; 

- Oficina culinária com legumes, verduras, frutas: 

Fazer uma salada de frutas, uma salada com 

verduras e uma sopa com legumes em conjunto com 

os alunos. 

- Brincadeiras dirigidas; 

- Cantar músicas, assistir filmes e trazer jogos sobre o tema para que aprendam 

de forma lúdica e pouco estressante; 

- Recorte e colagem; 

- Transversalmente trabalhar com contagem, identificação e diferenciação de 

texturas e cores através dos alimentos; 

- Fazer cartazes e montagens separando os alimentos entre animal, vegetal, 

legumes, frutas e derivados. 

- Trabalhar as diferenças entre produto industrializado e orgânico; 

- Utilização da horta para plantação das hortaliças de 

rápido crescimento, fazendo a avaliação semanal com 

registro; 

- Palestra, interação com uma nutricionista; 

- Visitar uma feira, mercado ou horta na qual seja possível 

observar e interagir com produtos alimentícios naturais; 

- Preparação e degustação de receitas saudáveis; 

- Promover pesquisas na internet de figuras e dicas de 

alimentação saudável; 

https://escolaeducacao.com.br/atividades-de-alimentacao-saudavel-1o-ano/atividades-de-alimentacao-saudavel-recorte-e-cole/
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- Promover concursos, piqueniques, eventos festivos com lanches saudáveis; 

- Organização de um livro de receitas baseado nas produções experienciadas 

durante o ano letivo.  

- Exploração de histórias que estimulem a produção de receitas e os hábitos de 

higiene: A cesta da Dona Maricota, O sanduíche da Maricota, A galinha Ruiva, 

Dona Marta - Lagarta, A panela de arroz, O grande rabanete, O nabo gigante, O 

homem biscoito, O problema da vaca Letícia etc. 

 

9.1.5 - Produto final: Finalizaremos o projeto com a elaboração de um 

livro/caderno de receitas contendo todo o trabalho realizado pelos alunos. Há 

ainda a possibilidade de um momento de  degustação das receitas trabalhadas 

e apresentação dos trabalhos desenvolvidos na Exposição Grandes Artistas, no 

mês de novembro. 

 

10- CRONOGRAMA  

 A cozinha deverá estar à disposição dos alunos no maior 

período possível de tempo, respeitando os momentos de 

higienização da mesma.  Durante o momento de aula, caso surja 

qualquer necessidade de se utilizar os livros e o espaço, os 

professores regentes tem livre acesso e podem contar com o apoio 

da direção e coordenação pedagógica, de acordo com a 

necessidade e disponibilidade das mesmas.   

           Conforme foi apresentada na metodologia, a duração dos 

atendimentos às crianças será de março a novembro. A 

organização do atendimento será: 

- MATUTINO DIA DA SEMANA 

PROFESSORA LUANA Segunda - feira 

PROFESSORA SIMONE Quarta-feira 
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PROFESSORA LUCINEY Terça-feira 

 

PROFESSORA AUGUSTA Sexta-feira 

- VESPERTINO  

PROFESSOR ADRIANO Terça-feira 

PROFESSORA ANDRÉA Segunda - feira 

PROFESSORA ANGELA Quarta-feira 

PROFESSORA MAGDA Sexta-feira 

 

RESUMO CRONOLÓGICO 

COMO: As atividades serão realizadas, após planejamento 

conjunto na Coordenação Pedagógica Coletiva com os 

professores regentes, direção e coordenação nos 

encontros semanais toda quarta-feira. 

ONDE Na Cozinha Experimental e nas Salas de aula 

QUANDO Uma vez por semana, no tempo necessário para as 

devidas explorações dos ingredientes, das receitas e da 

produção das mesmas pelas crianças com a orientação 

e supervisão dos docentes responsáveis. 

QUEM Na 1ª Semana de cada mês, as aulas ficam à cargo da 

equipe de nutricionistas da UNB, com a orientação da 

mestranda Priscilla e a Supervisão da Professora 

XXXXX. As aulas serão acompanhadas pela professora 

regente da turma. 

Na 3ª Semana de cada mês, as receitas seguem o 

cronograma previamente elaborado na agenda escolar 

das crianças dessa U.E. A orientação e supervisão das 
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crianças na execução da receita ficam a cargo do(a) 

professor(a) regente de cada turma. 

Nas 2ª e 4ªs semanas de cada mês, os professores 

regentes executam o planejamento de experiências de 

acordo com seus projetos individuais de cada turma, 

nesse caso, pode acontecer de ter a participação da 

comunidade escolar. 

COM O QUÊ Receitas enigmáticas, utensílios, eletrodomésticos, 

insumos específicos para cada aula 

APRENDIZAGENS 

QUE SE 

PRETENDE 

ALCANÇAR 

As aprendizagens propostas no Currículo em 

Movimento, elencadas nesse projeto. 

 

11 - RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS/MATERIAIS 

• Participação dos professores, coordenação, direção e outros funcionários. 

• Participação das crianças e da comunidade escolar. 

•  Uso de: utensílios domésticos/culinários(bacias, panelas, formas, conhas, 

facas, ralos etc), eletrodomésticos(liquidificador, forno, fogão, microondas etc), 

suporte para receitas, vídeos, mesa/bancada, produtos de higiene(sabão, 

sabonete, bucha, água etc) e insumos(ingredientes conforme a receita ou 

experiência). 

• Uso do corpo para executar a receita(sentar, levantar, andar, ficar de pé, mexer, 

misturar, picar, cortar, desfiar, observar etc) 

• As receitas também poderão ser exploradas e/ou degustada em qualquer outro 

espaço do ambiente escolar, conforme a viabilidade ou necessidade. 

• Participação de convidados(Chefs profissionais, nutricionistas, dentistas, 

familiares, comunidade escolar). 
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 12 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 O acompanhamento é feito nas coordenações coletivas com a direção, 

coordenação e os professores regentes. Nas coletivas e Conselho de Classe 

(Juntos Somos Fortes) é possível ter um retorno do trabalho que está sendo 

desenvolvido na biblioteca. Sugestões, mudanças e acréscimos que devem ser 

pensados para melhor desenvolvimento das atividades com as crianças são 

sempre bem- vindas. As atividades trabalhadas na cozinha contemplam os 

campos de experiências trabalhados em aula. 

 A avaliação é feita através dos indicadores qualitativos, que partem da 

observação do professor, equipe gestora e também da participação e retorno do 

aluno. Não existem métricas exatas para medi-los, mas há metodologias. No 

caso do Jardim de Infância, fazemos uso também da observação direta e 

entrevistas não estruturadas, onde, através da escuta sensível, os alunos podem 

expressar o que acharam das experiências e atividades desenvolvidas durante 

a ída à Cozinha Experimental com professores regentes. Nas reuniões coletivas, 

discutimos também o crescimento pedagógico dentro dos projetos e campos de 

experiências  trabalhados. 
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BRASÍLIA – 2019 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Subprojeto ALIMENTAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

“Mais educar, brincar, interagir do que cuidar” - AUTOSSERVIMENTO 

Unidade Escolar proponente: Jardim de Infância 314 Sul 

Tema do Projeto: Alimentação Saudável  

Parcerias (internas e externas à Escola) envolvidas na Execução do 

Projeto:  Direção, Coordenação, Professores, Alunos e Comunidade Escolar 

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: Educação Infantil 

Número de Estudantes atendidos: 120 alunos 

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades do Projeto: Pátio e Área 

do refeitório. 

Período de Execução: Março a novembro de 2019. 

Responsáveis pela Execução do Projeto: Na primeira semana 

do mês, a responsabilidade será da equipe de nutricionistas da 

UNB. Nas três semanas seguintes, os professores regentes. 
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1. Breve histórico de projeto ou ações em sua escola e entre escolas. 

A escola é um espaço privilegiado para a promoção da saúde e desempenha 

papel fundamental na formação de valores, hábitos e estilos de vida, entre eles 

o da alimentação. Para orientar as crianças sobre a importância da alimentação 

para o desenvolvimento há a necessidade de incentivar uma alimentação 

saudável, com cardápio variado e adequada a faixa etária.  

Em nossa escola, o lanche é fornecida com gêneros enviados pela SEDF, 

mas, quando necessário, é enriquecido com recursos da APM.  

Cada turma lancha diariamente num horário selecionado pelos docentes no 

início do ano, na Semana de Planejamento Pedagógico, assim, o horário esta 

dentro da rotina das crianças proporcionando a formação de hábitos alimentares. 

Contamos ainda com o Projeto Dia da Fruta, que consta em nosso PPP 

(Projeto Político Pedagógico) e acontece todas as quintas feiras. Este projeto 

complementa a vivência da alimentação saudável e conta com a participação da 

família e colaboração da merendeira da escola, que prepara as frutas para serem 

consumidas adequadamente pelas crianças propiciando o enriquecimento da 

experiência alimentar. 

As práticas alimentares são determinadas por diferentes fatores: biológicos, 

físicos, econômicos, psicológicos e sociais. Dentre os sociais destaca-se a 

influência da cultura e crenças (JOMORI et. al; 2008). Uma boa alimentação é 

sinal de uma vida saudável. Cada vez mais as pessoas têm acesso a diversos 

tipos de comida, principalmente os fast foods, enlatados e industrializados, que 

já veem quase prontos para consumo. Aumentamos o consumo de sódio, 

gorduras trans e saturadas, conservantes, açúcares e, muitas vezes, perde-se 

as vitaminas naturais dos alimentos. E pior, aumento das taxas de obesidade 

infantil durante os últimos anos e dos níveis de colesterol, diabetes, entre outras 

doenças. Comer alimentos saudáveis é um assunto importante de discussão na 

escola, as crianças têm que desenvolver esses hábitos e saberem optar por 

refeições mais equilibradas de forma mais natural e prazerosa, por isso a 

importância de trabalhar com esse tema desde as primeiras fases da vida 

escolar, entendendo-se que no coletivo as crianças sentem-se motivadas a 

degustarem alimentos variados e saudáveis. As aulas de culinária não são a 

única opção para se explorar a educação alimentar, o tema pode ser 
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desenvolvido em diversas disciplinas, o aluno pode aprender, por exemplo, 

ciências e, ao mesmo tempo, assimilar outras referências, conceitos sobre a 

alimentação saudável. Durante o ano de 2017, o projeto da SEDF 

“ALIMENTAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, MAIS QUE CUIDAR: EDUCAR, 

BRINCAR E INTERAGIR” foi implementado e avaliado com o intuito de incentivar 

a educação alimentar e nutricional como hábito saudável e seguro., em formato 

de Projeto Piloto, em 10 Unidades Escolares distribuídas em sete CRE. Após 

sua implementação, foi disponibilizada, via google docs, uma avaliação em que 

professores, diretores, coordenadores, equipe de limpeza, cozinheiros, 

merendeiros e porteiros, puderam opinar e sugerir melhorias para a continuidade 

do mesmo. 

 O Guia do Projeto, que tinha por finalidade dar orientações para 

implementação, foi um dos pontos avaliados, e teve algumas sugestões, entre 

elas: a inclusão de um anexo contendo o compartilhamento de experiências, 

atividades e projetos que emergiram como meio de implementação do Projeto 

Alimentação nas Unidades Escolares que participaram no ano de 2017. Em 

2018, a proposta está sendo universalizada nas Unidades Escolares exclusivas 

de Educação Infantil e expandida para as escolas do campo que atendem 

exclusivamente Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A 

SUBEB fez a distribuição dos utensílios para as UEs exclusivas de Educação 

Infantil, e ampliou para as UEs de Anos Iniciais do Campo com turmas de 

Educação Infantil. O Projeto envolve os diversos setores da SEDF, e vem sendo 

planejado especialmente pela DIINF em parceria com a DIAE. Entre os avanços 

alcançados está a integração entre os diversos setores da Unidade Escolar, bem 

como da CRE. Tem como destaque o eixo transversal Educação para a 

sustentabilidade e meio ambiente, bem como da Educação Patrimonial – 

Portaria 265/2016. A elaboração dos cardápios e a divisão entre refeições e 

lanches são feitas pelos nutricionistas que compõe o quadro técnico da SEDF 

(Resolução CD/FNDE n °26/2013), de acordo com as recomendações do FNDE. 

Porém, os detalhes que fazem a diferença como apresentação, preparo , serão 

feitos com a parceria da equipe gestora juntamente com a merendeira e todos 

os servidores envolvidos.   No Jardim de infância 314 sul buscamos sempre 
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priorizar a economia e a satisfação dos educandos contando com um lanche 

saudável, mas não sendo menos importante o sabor e aceitação das crianças.  

Diante desse cenário, a equipe gestora dessa U.E.apresentou o novo Projeto 

da SEDF/DIAE:  Alimentação na Educação Infantil -“Mais educar, brincar, 

interagir do que cuidar” em reunião pedagógica para toda a nossa equipe, em 

2018. Discutimos e apresentamos  o estudo que envolve o autosservimento 

como estímulo à autonomia e formação de bons hábitos alimentares. 

Compreendemos que o autosservimento do alimento poderá  proporcionar o 

desenvolvimento motor, a noção de quantidade desejada, oportunizando a 

criança optar pelo que deseja comer ou experimentar, provando muitas vezes 

daquilo que não come em casa, mas junto com os amigos acaba gostando. 

Também é o momento de aprendizado de boas maneiras à mesa: mastigar de 

boca fechada, fazer uso do garfo e faca, respeitar o outro, enfim o educador 

aproveita esse momento promovendo um ambiente acolhedor, saudável, 

estando sempre com atenção voltada às criança. 

Para sensibilizarmos os alunos e os pais sobre a importância da alimentação 

saudável e o do autosservimento, a Escola convidou uma 

nutricionista/pedagoga, que apresentou uma palestra sobre alimentação 

saudável, para toda a comunidade escolar. A mesa de autosservimento foi 

inaugurada em 2018, afim de proporcionar uma experiência mais segura e 

agradável aos nossos educandos. 

 

2. Justificativa. 

 

 “(...) a escola pode promover o direito das crianças a descobrir a riqueza 

incomensurável que um bom prato, comido em boa companhia, pode dar ... 

porque mesmo na escola a mesa significa saúde, prazer e convívio. 

(SPAGGIARI, 2007, p. 11)” No Brasil, a fome é uma questão para ser discutida 

na escola começando pela situação de vida dos alunos e seus direitos e deveres 

como cidadãos. O papel dos educadores é importante, pois devem preparar seus 

alunos para a construção de uma sociedade mais igualitária, em que as pessoas 
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tenham não apenas o direito, mas as condições necessárias para usufruir de 

uma alimentação equilibrada qualitativa e quantitativamente sem desperdiço.  

O combate ao desperdício pode começar de maneiras bem simples, como 

através do aproveitamento das partes tradicionalmente não usadas dos 

alimentos. O cuidado e a organização já fazem parte do nosso dia a dia com 

crianças. Precisamos introduzir bons hábitos durante a refeição - organização, 

cuidado e atenção. Sabemos que nos dias de hoje a alimentação das crianças 

vem sendo muitas vezes baseada em alimentos artificiais, frituras, doces, 

prejudicando de forma significativa o desenvolvimento sadio do corpo. Muitas 

crianças não aceitam e não são habituadas a ter alimentos nutritivos no cardápio, 

por isso neste projeto serão desenvolvidas atividades que envolverão pesquisas, 

discussão em grupo, confecção de alimentos variados, com o objetivo de fazer 

com que os alunos reconheçam o valor nutritivo dos alimentos, desenvolvam 

bons hábitos alimentares, independência, autonomia, envolvendo a comunidade 

escolar no processo, destacando pontos importantes como sustentabilidade e o 

patrimônio. Entre os fatores que influenciem no crescimento e desenvolvimento 

da criança e na preservação de sua saúde cabe à alimentação um lugar de 

importância indiscutível. É importante a formação de hábitos alimentares nas 

crianças para que tenham uma alimentação correta. 

 

3. Objetivos. 

 

Objetivo Geral 

Despertar na criança o interesse por uma alimentação saudável e de alto valor 

nutritivo 

 

 

Objetivos Específicos 

Incentivar a autonomia alimentar das crianças, a conscientização e o 

envolvimento acerca dos aspectos sociais, pedagógicos e nutricionais que o 
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momento da refeição propicia, integrando as áreas afins do Currículo da 

Educação Infantil ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que 

tem como diretriz a inclusão da Educação Alimentar e Nutricional (EAN) no 

processo de ensino e aprendizagem.  

Desenvolver a linguagem oral e corporal. 

Conscientizar as famílias sobre a importância da alimentação saudável; 

   

4. Ações a serem desenvolvidas/ Cronograma Entre as ações do projeto.  

 

• Manter o autosservimento das crianças e ressignificar a alimentação escolar 

como atividade pedagógica; 

•  Apresentar o projeto para a comunidade 

escolar;                                                                  

•  Promover, cuidadosamente e gradualmente, a troca dos utensílios de 

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

melhor qualidade e segurança alimentar e higiênico-sanitária;  

• Realizar uma discussão da alimentação na perspectiva da agricultura 

familiar, visando maior qualidade de vida na sustentabilidade;  

• Pesquisar os hábitos alimentares das famílias; 

• Promover contação de histórias;  

• Apresentar o cardápio para as crianças, motivando-as a experimentar todos 

os alimentos; 

•  Vivenciar brincadeiras com a temática alimentação saudável;  

• Trabalhar a aceitabilidade dos alimentos; 

•  Organizar restaurantes, piqueniques e promover a degustação dos 

alimentos;  

• Confeccionar receitas com alimentos que são menos apreciados durante as 

refeições; 

•   Prevenir os riscos ambientais; 

•  Realizar adequação da estrutura; 
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• Promover boas condições higiênico- sanitária e boas práticas de 

manipulação; 

• Observar as inadequações que podem afetar diretamente a distribuição e o 

autosservimento; 

• Implementar a horta escolar; 

• Participar das formações às Unidades Escolares com a temática, que irão 

acontecer ao longo do primeiro semestre, com conteúdo técnico pedagógico 

e técnico nutricional importantes para fundamentar os projetos individuais nas 

UE, adequando a realidade baseada no Currículo da Educação Infantil, no 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e no Projeto Político 

Pedagógico da UE. Após cada formação, os Gestores terão subsídios para 

promover encontros nas UE:  

 

5. Profissionais Envolvidos. 

 

Vale destacar a importância do envolvimento e da parceria de todos os 

membros da escola, compreendendo que sua implementação e sucesso é 

responsabilidade de todos: Equipe Gestora, Diretor(a) e Vice-diretor(a); 

Coordenadores(as); Professores(as); equipe de limpeza e manutenção; 

cozinheiros(as), assim como as famílias e as crianças. A implementação deverá 

ser processual com a comunidade escolar. 

 

6. Parcerias.  

 

Escola, comunidade escolar , profissionais da área de saúde alimentar. 

 

7. Resultados e Avaliação.  

 

O Projeto será avaliado através de reunião com a Comunidade Escolar e 
pesquisas de opinião. As crianças serão entrevistadas para serem colhidas as 
opiniões. O Projeto será avaliado através da aceitação e observação da 
aceitação dos lanches. 
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8. Referências.  

Lei Federal n° 11.947, de 16 de junho de 2009;  

Resolução CD/FNDE n° 26, de 17 de junho de 2013; 

Resolução CFN n° 465, de 23 de agosto de 2010;Resolução CD/FNDE n° 04, de 
2 de abril de 2015;  

Lei Distrital n° 5.146, de 19 de agosto de 2013 (cantina saudável);  

Decreto Distrital n° 36.900, de 23 de novembro de 2015  

Catálogo Programas e Projetos 2018- SEEDF/ SUBEB  

PROJETO ALIMENTAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL “Mais do que cuidar: 
Educar, brincar e interagir” SUBEB / SIAE SEDF - 2018 DIAE  

Circular SEI-GDF n.º 26/2018: Projeto Alimentação mais do que cuidar: educar, 
brincar e interagir  

Circular SEI-GDF n.º 58/2018: Orientações para implementação - Projeto 
Alimentação na Educação Infantil. 10. Currículo em Movimento- Educação 
Básica SEDF 
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SUBPROJETO 03                            

                              
GDF/ SEEDF/ CRE-PP 

JARDIM DE INFÂNCIA 314 SUL 

http://jardim314sul.blogspot.com.br 

3901-2494 

 
 
 

 

 

 

Subprojeto 
TEM CRIANÇA  
NA COZINHA 

(parceria com UnB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Brasília – 2019 
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Brasília – 2019 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Tem criança na cozinha 

Unidade Escolar proponente: Jardim de Infância 314 Sul 

Tema do Projeto: Tem criança na cozinha. ”A conquista da alimentação saudável 

pelas crianças na cozinha.” 

Parcerias (internas e externas à Escola) envolvidas na 

Execução do Projeto:  UNB, direção, coordenadora, 

professores e comunidade escolar 

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: 

Educação Infantil 

Número de Estudantes atendidos: 120 alunos 

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades do 

Projeto Período de Execução: cozinha experimental  

Responsável pela Execução do Projeto: Nutricionista Priscila Almeida 
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JUSTIFICATIVA 

 

A Escola do Jardim de Infância em parceria com a Universidade de 

Brasília (UNB) irá realizar atividades de oficina culinária na cozinha experimental 

da própria escola com os alunos. As oficinas ocorrerão sob a coordenação da 

Prof. Dra Raquel Botelho, que também é coordenadora do projeto “A conquista 

da alimentação saudável pelas crianças na cozinha”, a nutricionista e mestranda 

Priscila Almeida irá executar as oficinas  com o apoio de alunas de graduação 

em nutrição. 

 

PLANEJAMENTO: 

 A oficina terá duração de 60 minutos e ocorrerá na cozinha experimental 

da própria escola, com os materiais da cozinha da escola e demais materiais e 

insumos necessários serão disponibilizados pela escola com o apoio da 

universidade. As listas de compras serão fornecidas com antecedência à direção 

para que possam ver a disponibilidade. Quando a equipe precisar de apoio 

operacional, solicitará a direção previamente. As oficinas serão feitas com as 

respectivas turmas, em momentos separados a fim de melhor experiência para 

as crianças em relação ao conforto, aprendizagem e ambientação. As oficinas 

ocorrerão no final de cada mês e no mesmo turno em que as crianças têm aula. 

 

OBJETIVO:  

incentivar o consumo de frutas e hortaliças e as escolhas alimentares 

saudáveis.  
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METODOLOGIA:  

Durante a oficina a nutricionista irá trabalhar os alimentos com relação às 

cores, texturas, benefícios e formas de consumo com foco em Educação 

Alimentar e Nutricional voltadas para a faixa etária, adaptando ao mundo lúdico 

das crianças. 

 

PROGRAMAÇÃO: 

1. Higienização das mãos; 

2. Execução da oficina: desenvolver a preparação 

3. Degustação. 

4. Recordação – As crianças receberão as receitas para reproduzirem em 

casa. 

 

CRONOGRAMA  

As receitas são executadas todas as primeiras quintas-feiras de cada 

mês. 

 

AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

 A avaliação será feita através da observação dos alunos durante a 

realização das receitas e também do feedback dado em sala de aula e em casa.  

As crianças participarão das oficinas e ao final do semestre os 

pais/responsáveis interessados a participar da pesquisa irão preencher o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido e Questionário sobre o comportamento 

alimentar das crianças.  
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PROJETO 04 

GDF/ SEEDF/ CRE-PP 

JARDIM DE INFÂNCIA 314 SUL 

http://jardim314sul.blogspot.com.br 

3901-2494 

 

 

 

 

PROJETO  

CIRANDA DO 

LIVRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA - 2019 
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Brasília – 2019 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Ciranda do Livro 

Unidade Escolar proponente: Jardim de Infância 314 Sul 

Tema do Projeto: Brincando e Encantando com Histórias – Ciranda do Livro 

Parcerias (internas e externas à Escola) envolvidas na Execução do 

Projeto:  Direção, coordenadora, professores e Comunidade Escolar 

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: 

Educação Infantil 

Número de Estudantes atendidos: 120 alunos 

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades 

do Projeto e Período de Execução: Biblioteca Contos e 

Encantos do JI 314 Sul. Período: Março a novembro de 

2019. 

Responsável pela Execução do Projeto: Professora 

Solange Cerqueira 
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1  -APRESENTAÇÃO 

Quanto mais cedo histórias orais e escritas entram na vida da criança, 

maiores as chances de ela gostar de ler. Primeiro elas escutam histórias lidas 

pelos adultos, depois conhecem o livro como um objeto tátil “que ela toca, vê e 

tenta compreender as imagens que enxerga”, diz Edmir Perroti, professor de 

Biblioteconomia da Universidade de São Paulo (USP) e consultor do MEC. “As 

crianças colocadas em condições favoráveis de leitura adoram ler. Leitura é um 

desafio para os menores, vencer o código escrito é uma tarefa gigantesca”. 

A criança lê do seu jeito muito antes da alfabetização, folheando e olhando 

figuras, ainda que não decodifique palavras e frases escritas. Ela aprende 

observando o gesto de leitura dos outros – professores, pais ou outras crianças. 

O processo de aprendizado começa com a percepção da existência de 

coisas que servem para ser lidas e de sinais gráficos. 

Para Magda Soares, do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais 

(Ceale/UFMG), esse aprendizado chama-se letramento: “É o convívio da 

criança desde muito pequena com a literatura, o livro, a revista, com as práticas 

de leitura e escrita”.  

Não basta ter acesso aos materiais, as crianças devem ser envolvidas em 

práticas para aprender a usá-los, roda de leitura, contação de histórias, leitura 

de livros, empréstimos, mostras literárias e brincadeiras com livros. A criança 

pode não saber ainda ler e escrever, mas ela já produz texto: ela pensa, fala se 

expressa. 

Algumas crianças não têm ambiente favorável à leitura em casa, mas há 

outras que ouvem histórias lidas pela família. Ao ser criado um ambiente de 

leitura nas escolas, as crianças levarão a prática para suas casas. E vice-versa, 

haverá crianças que trarão leitura para a escola. 

O projeto de visitas à biblioteca como incentivo a leitura no Jardim de 

Infância 314 Sul torna-se indispensável para que, ainda na infância, o gosto 

pela leitura seja de fato incentivado. Leitura e modernidade se completam e 
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desta maneira a criança da Educação Infantil passa a enxergar o ler como um 

ampliador de horizontes. 

                                                   

2 - TÍTULO DO PROJETO 

Ciranda do livro 

 

3 - PROBLEMATIZAÇÃO 

 As crianças estão deixando o contato com os livros impressos em 

razão do fácil acesso ao mundo digital?                                                         

                                          Meus filhos terão computadores, sim 

                                         mas antes terão livros. Sem livros, sem   

                                        leitura os nossos filhos serão incapazes de                                                                                       

                                                escrever – inclusive a sua própria história.    

                                                           Bill Gates                

 

4- ESCOLHA DO TEMA GERADOR 

 A escolha do Tema gerador se deu através da percepção dos professores 

regentes em observar um maior interesse das crianças pela facilidade do mundo 

digital em relação ao mundo literário. 

 

5-PÚBLICO ALVO 

 O projeto tem, como público alvo, os alunos do Jardim de Infância 314 

Sul. Nossa clientela é composta de aproximadamente 120 alunos, entre 4 e 5 

anos de idade, a sua maioria oriunda das cidades satélites e entorno de Brasília. 
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6- JUSTIFICATIVA 

           Como toda arte, a literatura privilegia um domínio do conhecimento 

normalmente ignorado pelo ensino tradicional: o domínio afetivo. Por esse 

motivo, deve ser oportunizado à criança o encontro com o texto literário através 

da descoberta do prazer e da beleza. 

Segundo Ada Maria Hemilewski, oferecendo uma visão original da realidade, a 

literatura permite que a criança possa preencher lacunas resultantes de sua 

ainda pequena e escassa experiência existencial, nas classes de Educação 

Infantil. Através dos livros de gravuras com pequenos textos, da história real, da 

leitura de histórias e poesias, das cantigas de roda, das lendas e fábulas, a 

criança vivencia as aventuras ainda não vividas na realidade. 

 O convívio com o texto literário resulta num alargamento de horizontes, 

no descortinar de uma realidade possível, numa restruturação de sua leitura de 

mundo. Vendo as gravuras de um livro ou ouvindo uma história, a criança pode 

criar seu próprio mundo, povoando-o de sonhos e fantasias, mas, ao mesmo 

tempo, insere-se no nosso mundo de adultos e no seu mundo infantil. 

A literatura oferece alimento à criatividade e ao imaginário e oportuniza à 

criança o conhecimento de si mesmo, do mundo que a cerca, do seu ambiente 

de vida e lhe permite, então, estabelecer as relações tão importantes e 

necessárias entre o real e o não real. 

A literatura possibilita especialmente à criança uma leitura em vários 

níveis: 

• O sensorial, através dos aspectos exteriores do livro (tamanho, 

espessura, capa, tipo de letra, forma, cor, ilustração e textura); 

• O emocional, pelos sentimentos que a leitura provoca, pelo gostar ou não 

do que lê ou ouve, pela reordenação do mundo subjetivo; 

• O racional, pela reflexão a que conduz, oportunizando a construção do 

conhecimento e a reordenação do mundo objetivo. 
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         Como fonte de prazer, estímulo à criatividade, enriquecimento de 

experiências, desenvolvimento da percepção entre texto e contexto e das 

dimensões afetiva e social do conhecimento, a literatura se constitui fator de 

impulso à aprendizagem. 

            A partir dessas ideias, como professora da Educação Infantil responsável 

pela biblioteca devo, cuidadosamente, planejar e selecionar livros e textos 

literários para trabalhar com os alunos, assumindo-me como agente 

dinamizadora da leitura: um determinante na formação do leitor. 

     Seguindo a linha da interdisciplinaridade lúdica, dentro de cada tema 

trabalhado na escola, é necessário fazer um levantamento bibliográfico correlato, 

para enriquecer e aprofundar o assunto. 

Antes do início da leitura para as crianças, o livro deve ser apresentado a 

elas, explorando seus aspectos formais e externos, identificando o assunto, 

nomes do autor, do ilustrador que interpretou a história através dos desenhos, 

da editora e informando, inclusive, se pertence a alguma coleção ou avivando a 

memória para lembrar livros que possuam ter sido lidos sobre o mesmo assunto 

ou do mesmo autor. 

Faz parte também desse projeto a visita na escola de algum escritor de 

literatura infantil, para que as crianças possam constatar a autenticidade (pela 

presença física) e conscientizar-se da possibilidade de também vir a ser um 

escritor famoso, lido e reconhecido como tal. 

Diariamente, as crianças devem ter a oportunidade de ouvir e ter contato 

com os livros e as histórias escolhidas que, ao serem lidas ou contadas, 

propiciarão a formação do conceito individual e depois coletivo, dos temas 

abordados e ainda servirem de base para as discussões e questionamentos, 

ativando a criatividade e seu leque de opções para elaboração dos trabalhos e 

construções posteriores.  

O registro e organização de livros disponíveis para empréstimo e do 

retorno dos mesmos será feito pela professora responsável pela biblioteca 

Solange Cerqueira. 
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 Portanto, o Jardim de Infância 314 Sul adota o uso da biblioteca em sua 

prática com as crianças, com o intuito de explorar histórias e contos e de ampliar 

as interações delas com o livro impresso, desenvolvendo a autonomia e o 

pensamento crítico. 

 

7- OBJETIVOS 

 7.1 - OBJETIVO GERAL 

                   Incentivar o prazer e o valor da leitura, aproximando os educandos 

da literatura infantil, fazendo com que construam espontaneamente o hábito de 

ler.  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Despertar o prazer da leitura e aguçar o potencial cognitivo e criativo do 

educando. 

• Promover o desenvolvimento e enriquecimento do vocabulário. 

• Possibilitar o acesso aos diversos tipos de leitura. 

• Disponibilizar diferentes gêneros textuais. 

• Oportunizar a criança de ser responsável pelo livro. 

• Incentivar a interpretação da história escolhida pelo aluno através de 

desenho, e da tentativa de escrita proporcionando o interesse pelas suas 

próprias produções, pelas de outras crianças, por autores (regionais, nacionais 

e internacionais), ampliando o seu conhecimento de mundo e de cultura. 

• Estreitar os laços da criança com os livros e seus autores, ampliando as 

atividades para empréstimos domiciliares ao aluno, o que enriquece e aproxima 

o relacionamento entre familiares, comunidade escolar e responsabilidade com 

o cuidado. 
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8 – CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS 

 

 O Projeto visa auxiliar a abordagem e fixação de diversos Campos de 

Experiências do Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil, 

uma vez que a biblioteca se torna uma excelente ferramenta para tal. Alguns 

exemplos de objetivos de aprendizagem a serem trabalhados nas visitas das 

crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses) na biblioteca: 

 

• Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas, têm diferentes 
sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 

• Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, 
reconhecendo suas conquistas e limitações. 

• Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, atenção, limites e 
atitudes de participação e cooperação. 

• Compreender que as regras são passíveis de questionamento, discussão e 
reformulação entre os elementos do grupo. 

• Desenvolver o senso de resiliência (saber perder, saber ganhar, aceitar a 
opinião das outras pessoas, reconsiderar seu ponto de visa). 

• Vivenciar rotinas: organização dos tempos, espaços e materiais, de modo a 
construir, gradualmente, sua autorregulação e autonomia. 

• Identificar-se como membro de diversos grupos sociais (família, instituição de 
Educação Infantil) e distinguir seu papel dentro de cada um. 

• Identificar e utilizar diferentes possibilidades de comunicação com as pessoas 
do convívio social, respeitando e negociando as regras sociais. 

• Reconhecer as diferenças culturais, estabelecendo relações de aprendizagem 
mútua, respeito e igualdade social. 

• Desenvolver, gradativamente, atitudes antirracista, antissexista, anti-
homofóbicas e anti-bullying. 

• Conhecer e discutir acerca da história de Brasília, curiosidade e a história de 
vida das pessoas que constituem esse contexto. 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E 

PARA OS DIREITOS HUMANOS / EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – CUIDAR E EDUCAR/BRINCAR E INTERAGIR 

CAMPO DE EXPERIENCIA – O EU, O OUTRO E O NÓS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

1° CICLO – CRIANÇAS PEQUENAS 
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• Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, 
sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em 
brincadeiras, dança teatro, música, entre outros. 

• Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras, jogos, 
na escuta e reconto de histórias, em atividades artísticas, entre outras. 

• Criar movimentos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades 
artísticas como dança, teatro e música. 

• Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus 
interesses e necessidades em situações diversas. 

• Reconhecer e valorizar as conquistas corporais e a dos colegas em diversas 
situações. 

• Reconhecer, participar e valorizar as manifestações culturais como um 
patrimônio imaterial (quadrilha, brincadeiras de roda, brincadeiras cantadas 
etc.). 

• Identificar e compartilhar situações que exercitem os músculos da face por meio 
de brincadeiras, jogos e ginásticas (fazer caretas diversas, assoprar apitos, 
línguas de sogra, penas, chama de vela, balão de ar; mastigação, imitar os 
sons produzidos pelos animais, fazer bolhas de sabão, jogar beijos etc.). 

• Reconhecer e expressar as características dos diferentes papeis sociais nas 
brincadeiras de faz de conta. 

• Participar e reconhecer os processos simbólicos, por meio da dramatização de 
histórias, músicas, entre outros, tendo o corpo como protagonista. 

• Reconhecer e utilizar a linguagem não verbal, por meio da imitação e mímica, 
de forma a inventar e reinventar os movimentos dos elementos do mundo que 
a cerca. 

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

• Praticar atividades de relaxamento pelo controle da respiração e escuta de 
variados sons. 

 

 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E 

PARA OS DIREITOS HUMANOS / EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – CUIDAR E EDUCAR/BRINCAR E INTERAGIR 

CAMPO DE EXPERIENCIA – CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

1° CICLO – CRIANÇAS PEQUENAS 
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• Expressar-se livremente, por meio de desenhos e pinturas, verbalizando o 
significado de sua produção. 

• Observar e reconhecer diversas imagens/cenas/obras por meio de fotografias, 
pinturas, objetos, esculturas, cenas cotidianas, gravuras e obras de artistas. 

• Criar livremente figuras humanas, de animais, de objetos e de cenas por meio 
de desenhos, pinturas, colagens e modelagens, contextualizando-as 
intencionalmente. 

• Desenhar e criar narrativas de histórias, lugares e acontecimentos. 

• Desenhar com interferência gráfica de imagens-personagens de tirinhas, 
fotografias, imagens de revistas e formas geométricas-, usando papéis de 
formatos e tamanhos diferentes, vazados ou não, que servirão de suporte para 
o desenho. 

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

• Descrever e interpretar imagens dispostas em vários suportes (fotografias, 
pinturas, objetos, esculturas, cenas cotidianas, gravuras e obras de artistas). 

• Imitar e criar gestos, sons e movimentos corporais de outras crianças, adultos 
e animais em brincadeiras, contação de histórias e dramatizações. 

• Experimentar intencionalmente a expressividade (triste, alegre, bravo), por 
meio de jogos e brincadeiras teatrais, utilizando bonecos e máscaras. 

• Utilizar, de forma dirigida, diferentes fontes sonoras para acompanhar canções, 
cantigas e brincadeiras cantadas. 
 
     - corpo (voz/canto, estalos, passos, palmas, onomatopeias, dentre outros); 

                      - natureza (sementes, madeira, folhas, cascas, pedras de diferentes formas                                        
e tamanhos dentre outros); 
      - objetos do cotidiano e materiais reutilizáveis (caixa de papelão, 
embalagens plásticas, sacos de papel, potes de plástico, panelas, colher de 
pau, madeira, garrafas, vidros, tampas, tampinhas, tubos de papelão e PVC, 
tubos flexíveis, dentre outros.). 

       

  

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E 

PARA OS DIREITOS HUMANOS / EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – CUIDAR E EDUCAR/BRINCAR E INTERAGIR 

CAMPO DE EXPERIENCIA – TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

1° CICLO – CRIANÇAS PEQUENAS 
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• Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da 
linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras 
formas de expressão. 

• Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações 
e ritmos. 

• Escolher e folhear livros, procurando se orientar por temas e ilustrações, 
acompanhando a narrativa. 

• Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de encenações, 
definindo os contextos e os personagens, a estrutura da história. 

• Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor 
como escriba. 

• Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em 
situações com função social significativa. 

• Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores diversos, 
recorrendo a estratégias de observação e leitura. 

• Reconhecer e utilizar diferentes formas de expressão para se comunicar 
(sorriso, choro, beijo, balanço da cabeça negativa ou afirmativa etc.). 

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

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

• Comunicar-se por meio da linguagem oral com seus pares e com os adultos, 
expressando clareza de pensamentos. 

• Transmitir avisos, recados e outros procedimentos correlatos. 

• Narrar fatos em sequência temporal e causal. 

• Reconhecer e valorizar a oralidade como forma de expressar desejos, 
experiências, necessidades e opiniões. 

• Expor ideias e fatos com ou sem auxilio de adultos e utilização de recursos com 
ilustrações, objetos etc. 

• Descrever as características de objetos, personagens, cenas de histórias e 
situações cotidianas. 

• Demostrar interesse em situações individuais e coletivas de leitura, como forma 
de vivencia estética. 

• Reconhecer os suportes convencionais e incidentais dos gêneros textuais 
(revista, jornal, outdoor, quadro de avisos, rádio, TV, computador, faixas muros, 
paredes, janelas de veículos, ambiente virtual-computador, tablet, celular etc.). 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E 

PARA OS DIREITOS HUMANOS / EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – CUIDAR E EDUCAR/BRINCAR E INTERAGIR 

CAMPO DE EXPERIENCIA – ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

1° CICLO – CRIANÇAS PEQUENAS 
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• Vivenciar, respeitar e conhecer a história de brincadeiras de diferentes culturas. 

• Realizar leituras por meio de gravuras, imagens etc. 

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

• Realizar procedimento de leitura, de textos literários e não literários, apoiando-
se em modelos de outras pessoas, mesmo não lendo de forma convencional. 

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

• Reconhecer e valorizar a leitura/escrita como uma prática para mudança de 
ação (placas de sinalização, avisos, instruções, cartazes de rua etc.). 

• Perceber a importância do ritmo e da entonação da leitura de textos (palavras 
e frases) realizada pelo adulto para melhor compreensão dos sentidos. 

• Reconhecer a evolução dos meios de comunicação entre humanos no decorrer 
da história, experimentando particularmente as novas tecnologias. 

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

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

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

• Compreender que as regras sociais de diferentes povos fazem parte de sua 
identidade e historia e que precisam ser respeitadas. 

 

 

• Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, 
do lado). 

• Relatar fatos a partir da utilização de conceitos básicos de tempo (agora, antes, 
durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar). 

• Organizar objetos por critérios de semelhanças e diferenças, agrupando-os 
numa categoria (classificação). 

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

• Realizar ações relacionadas ao consumo sustentável (economia de matéria 
prima, água, energia) e atitudes como reduzir, reciclar e reutilizar, 
desenvolvendo práticas de cuidado com o meio ambiente. 

• Compreender e incentivar entre seus pares a conservação, o uso racional e o 
reaproveitamento de objetos utilizados individual e coletivamente. 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E 

PARA OS DIREITOS HUMANOS / EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – CUIDAR E EDUCAR/BRINCAR E INTERAGIR 

CAMPO DE EXPERIENCIA – ESPAÇO, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

1° CICLO – CRIANÇAS PEQUENAS  
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• Participar de feiras, exposições e mostras de trabalhos científicos, em interface 
com outras linguagens. 

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

 

 

9 – METODOLOGIA 

Em conformidade com o Currículo em Movimento do Distrito Federal – 

Educação Infantil e de acordo com as DCNEI (210a), cresce em importância a 

organização de atividades desafiantes, de contato com diferentes gêneros 

escritos, como a leitura diária de livros pelos adultos, a contação de historias e o 

incentivo para que as crianças manuseiem livros, gibis e revistas, produzam 

textos mesmo sem saber ler e escrever convencionalmente, vivenciando, assim, 

processos imaginativos e criativos que colaborem para o desenvolvimento do 

pensamento. Nas diversas interações que ocorrem no âmbito da instituição que 

oferta Educação Infantil, as crianças vão aprimorando sua capacidade de 

expressão, argumentação, elaboração de perguntas e respostas, narração de 

fatos em sequência temporal e causal, resolução de situações-problema, entre 

outros elementos.  

Na Educação Infantil, cujo objetivo não consiste em ensinar a escrever 

convencionalmente, a criança utiliza sua produção gráfica, o desenho, a fim de 

se comunicar. O propósito de comunicação faz do desenho um alicerce 

importante para a apropriação da língua escrita pela criança. Todavia, outras 

formas de expressão, aliadas ao desenho, devem ser comtempladas no 

planejamento docente: a música, a brincadeira, a dança, o teatro, entre outras. 

Quanto ao aspecto da imaginação, esta ocupa um papel importante na 

perspectiva Histórico-Cultural. De acordo com Elkonin (2009), a capacidade de 

imaginação e substituição simbólica transformam o manuseio de objetos em 

brincadeira, pois esta só existe se há ficção. 

Sobre a imaginação, Vigotski (2009) advertiu que, apesar de ser comum 

a crença de que as crianças têm uma imaginação mais rica do que os adultos, 

isso não procede. Para ele, a imaginação se alimenta da realidade, logo, quanto 

mais experiência, mais imaginação. O que ocorre é que as crianças costumam 
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acreditar no seu poder imaginativo, e os adultos não. Dessa forma, brincar é vital 

para o desenvolvimento da criança em todos os aspectos: social, emocional, 

cognitivo, motor, volitivo e fala. 

Durante a execução do projeto que será de março a novembro, as 

crianças juntamente com o (a) professor regente, terão a oportunidade de visitar 

a biblioteca “Contos e Recontos” para ouvir histórias (que serão contadas pela 

professora responsável pelo espaço), brincadeiras dirigidas, escolha do livro que 

irá para casa e manusear os livros das estantes uma vez por semana, no tempo 

de 30 minutos. 

9.1 Desenvolvimento da Metodologia 

COMO: As atividades visitas à biblioteca, brincadeiras dirigidas, 

escolha e manuseio dos livros das estantes uma vez por 

semana no tempo de 30 minutos, serão realizadas após 

planejamento conjunto da professora da biblioteca com 

os professores regentes, direção e coordenadora nas 

coletivas realizadas nas quartas-feiras. 

ONDE Na biblioteca e outros espaços da U.E. 

QUANDO Uma vez por semana em aulas de até 30 minutos. 

QUEM Toda escola, dividida em suas respectivas turmas. 

COM O QUÊ Livros, som, imagens, diferentes fontes sonoras e outros. 

APRENDIZAGENS 

QUE SE 

PRETENDE 

ALCANÇAR 

As aprendizagens propostas no Currículo em 

Movimento, elencadas nesse projeto. (tópico 8). 
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10- CRONOGRAMA  

 A biblioteca deverá estar à disposição dos alunos no maior período 

possível de tempo, respeitando os momentos de coordenação individual da 

professora responsável. Durante o momento de aula, caso surja qualquer 

necessidade de se utilizar os livros e o espaço, os professores regentes têm livre 

acesso e podem contar com o apoio da professora Solange, responsável pela 

biblioteca. No sentido de organizar o empréstimo de livro para os alunos levarem 

para casa e outras atividades, foi criado uma tabela com horários fixos de 

atendimento às turmas. Porém, a professora está à disposição a atendimentos 

coletivos e individuais (junto com os professores regentes) durante suas 40h de 

regência, conforme previsto em lei. 

           Conforme foi apresentada na metodologia, a duração dos atendimentos 

às crianças será de março a novembro. A organização do atendimento será: 

BIBLIOTECA – MATUTINO HORÁRIO – SEXTA-FEIRA 

PROFESSORA LUANA 8h – 8h30 

PROFESSORA SIMONE 8h 30 – 9h 

PROFESSORA LÚ 9h – 9h30 

PROFESSORA AUGUSTA 10h – 10h30 

 

BIBLIOTECA – VESPERTINO HORÁRIO – QUARTA-FEIRA 

PROFESSOR ADRIANO 14h30 – 15h 

PROFESSORA ANDRÉA 15h – 15h30 

PROFESSORA ANGELA 16h – 16h30 

PROFESSORA MAGDA 16h 30– 17h 
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11 - RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS/MATERIAIS 

• Participação dos professores, coordenadora, direção e outros 
funcionários. 

• Participação das crianças e da comunidade. 

•  Uso de: livros, projeções, lenços, fantoches, dedoches, fantoches de 
vara, teatro de sombras e reálias. 

• Uso do corpo para gesticular, abaixar, pular... (tudo de acordo com o que 
estiver acontecendo na história). 

• As histórias também poderão ser contadas embaixo de uma árvore, à 
beira da piscina, no pátio, no parque o em qualquer outro espaço. 

• Participação de autores convidados. 

 

 12 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 O acompanhamento é feito nas coordenações coletivas com a direção, 

coordenação e os professores regentes. Nas coletivas e Conselho de Classe 

(Juntos Somos Fortes) é possível ter um retorno do trabalho que está sendo 

desenvolvido na biblioteca. Sugestões, mudanças e acréscimos que devem ser 

pensados para melhor desenvolvimento das atividades com as crianças são 

sempre bem- vindas. As atividades trabalhadas na biblioteca complementam os 

campos de experiências trabalhados em aula. 

 A avaliação é feita através dos indicadores qualitativos, que partem da 

observação do professor, equipe gestora e também da participação e retorno do 

aluno. Não existem métricas exatas para medi-los, mas há metodologias. No 

caso do Jardim de Infância, fazemos uso também da avaliação institucional, 

preenchida por toda comunidade escolar antes do encerramento do ano, da 

observação direta e entrevistas não estruturadas, onde, através da escuta 

sensível, os alunos podem expressar o que acharam das histórias, brincadeiras 

e atividades desenvolvidas durante a vista a biblioteca junto com a professora 

Solange e professores regentes. Nas reuniões coletivas, discutimos também o 

crescimento pedagógico dentro dos eixos e campos de experiências 

trabalhados. 
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PROJETO 05 

 

GDF/ SEEDF/ CRE-PP 

JARDIM DE INFÂNCIA 314 SUL 

http://jardim314sul.blogspot.com.br 

3901-2494 

 

 

 

PROJETO  

VEM  

BRINCAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA - 2019 



231  

  

231 
 

 

Brasília – 2019 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Vem Brincar 

Unidade Escolar proponente: Jardim de Infância 314 Sul 

Tema do Projeto: Psicomotricidade 

Parcerias (internas e externas à Escola) envolvidas na Execução do 

Projeto:  Direção, coordenadora, professores e Comunidade Escolar 

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: 

Educação Infantil 

Número de Estudantes atendidos: 120 alunos 

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades do 

Projeto e Período de Execução: Toda área escolar. 

Período: Março a novembro de 2019.  

Responsável pela Execução do Projeto: Professores, 

Equipe gestora. 
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Projeto Vem Brincar  

  

JUSTIFICATIVA  

Com base nos dados levantados na avaliação 

diagnóstica, no início do ano letivo, priorizaremos os 

seguintes objetivos: que as crianças adquiram expressão 

própria pelo movimento, que sejam capazes de se 

organizar no espaço, que ampliem suas possibilidades 

expressivas utilizando gestos diversos e ritmo corporal, 

que controlem gradualmente  o   próprio   movimento  aperfeiçoando e ajustando 

suas habilidades motoras em diferentes situações, que experimentem 

diferentes qualidades e dinâmicas do movimento (força, velocidade, resistência 

e flexibilidade).  

                OBJETIVOS  

• Desenvolvimento corporal harmônico em atividades 
livres e dirigidas;  

• Reconhecimento da capacidade e da possibilidade 
individual;  

• Apropriação da cultura corporal;  

• Percepção do próprio desenvolvimento físico;  

• Reconhecimento do corpo no seu todo nas suas partes 
e respectivos movimentos  

• Liberdade para expressar-se;  

• Valorização e apreciação das manifestações 
expressivas;  

• Interação e respeito com o grupo;  

• Utilização do próprio corpo como meio de comunicação 
e expressão;  

• Criatividade;  

• Percepção e identificação de diferentes ritmos;  

• Combinação de movimentos;  

• Coordenação Psicomotora  
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• Integração com o mundo;  

• Expressão livre respeitando o espaço e o grupo;  

• Valorização e respeito às diferenças individuais;  

• Participação autônoma em atividades de lazer;  

• Valorização das conquistas pessoais;  

• Respeito às regras dos jogos, não discriminando os colegas;  

• Valorização e desenvolvimento da sinceridade, colaboração, 

confiança  e o respeito dentro do grupo;  

  

PROCEDIMENTOS  

• Utilização dos brinquedos do parque;  

• Escolha livre de brinquedo;  

• Estátua e brincadeiras folclóricas diversas;  

• Brincadeiras com cordas, bolas, bambolês;  

• Expressão corporal através do som de música;  

• Brincadeiras de perseguir, procurar e pegar;  

• Participações e elaborações de circuitos com obstáculos diversos;  

• Brincadeiras cantadas e de roda;  

• Participação em mímicas, imitações, dramatizações e teatros;  

• Fórmulas de escolhas;  

• Jogos de faz-de-conta e de representações;  

• ogos de adivinhas;  

• Danças e composições coreográficas;  

• Jogos de agilidade, destreza e força;  

• Recreação livre e dirigida com e sem materiais concretos;  

• Jogos com brinquedos construídos;  

• Jogos de atirar, correr, pular, saltar, explorações dos grandes e 
pequenos músculos;  

• Atividades rítmicas diversas com e sem instrumentos.  
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 AVALIAÇÃO  

A avaliação será contínua durante o processo de aprendizagem e dar-se á 

através de registro e observação do grupo, possibilitando que a criança tenha 

conhecimento do próprio corpo por meio de uso e da exploração de suas 

habilidades físicas, motoras e perceptivas e as aprimore durante o ano.  
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PROJETO 06 

GDF/ SEEDF/ CRE-PP 

JARDIM DE INFÂNCIA 314 SUL 

http://jardim314sul.blogspot.com.br 

3901-2494 

 

 

 

PROJETO  

AULAS  

PASSEIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA - 2019 
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Brasília – 2019 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Aulas Passeios 

Unidade Escolar proponente: Jardim de Infância 314 Sul 

Tema do Projeto: Contextualização de Atividades Diversas 

Parcerias (internas e externas à Escola) envolvidas na Execução do 

Projeto:  Direção, coordenadora, professores e Comunidade 

Escolar 

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: 

Educação Infantil 

Número de Estudantes atendidos: 120 alunos 

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades do 

Projeto e Período de Execução: Cinemas, teatros, parques, 

etc.  Período: Março a novembro de 2019. 

Responsável pela Execução do Projeto: Professoras, 

equipe gestora. 
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JUSTIFICATIVA: 

Por perceber que, na Educação Infantil é necessário repensar 

cotidianamente o tempo, espaço/ambiente, materiais, bem como a rotina, o 

Jardim de Infância 314 Sul, propõe, como instrumento complementar de seu 

currículo e calendário de atividades, Aulas - Passeio, onde os alunos poderão 

explorar diferentes espaços ambientes, em tempos e com materiais distintos, 

tornando assim a rotina escolar mais viva e interessante. Em cada Aula Passeio 

é realizado um planejamento pedagógico para que cada momento seja 

proveitoso. No decorrer do ano, de acordo com os acontecimentos e 

oportunidades, novas Aulas Passeios podem ser inseridas em nosso 

planejamento. 

 

✓ 1ª Aula Passeio:  VISITA AO CIRCO.  

 

 Essa Aula Passeio tem como objetivo principal 

aproximar a criança do potencial educativo, 

formativo e lúdico das atividades circenses. 

Pretendemos mostrar a importância do Circo 

enquanto parte relevante da cultura corporal e 

como instrumento para a melhora da qualidade de 

vida de nossa sociedade. O Circo é uma prática 

com um alto valor sociocultural e que está vivendo 

um aumento significativo do interesse popular nos 

últimos tempos. Além disso, esta atividade 

centenária traz consigo valores cívicos, morais e 

educacionais fundamentais para a vida em 

comunidade e para o desenvolvimento pessoal e 

social, dando resposta a estas grandes necessidades da sociedade 

contemporânea. Assim, compreendemos que esta é uma importante linguagem 

artística cultural que deve ser explorada por nossos alunos.  
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Desde 2017, optamos por levar nossos alunos a um espetáculo circense 

que aconteceu dentro de um teatro. Tal atitude foi tomada, pensando na 

segurança das crianças, tendo em vista que nos meses março/abril nossa 

cidade costuma sofrer com fortes temporais e rajadas de vento, o que poderia 

comprometer a segurança de nossos alunos e servidores. 

  

✓ 2ª Aula Passeio:  PASSEATA EM PROL DA ECONOMIA DE 

ÁGUA  

Estamos vivenciando uma época crítica. Aproveitamos para explorar e 

conscientizar ao máximo atividades que levem as crianças a refletirem sobre os 

cuidados e posturas que necessitam adotar para amenizar e auxiliar a 

comunidade a solucionar esse grave problema.  

Os jogos e o destaque da mídia colaboram para a curiosidade e 

interesse  

das crianças As atividades lúdicas envolveram histórias, músicas, brincadeiras, 

produções artísticas de cartazes e adereços para que o assunto fosse 

compreendido e estendido das práticas escolares para os lares das crianças.  

A Passeata foi uma atividade estimulante para 

ampliar a visibilidade 

e conscientização da 

comunidade local. 

Numa   atmosfera de 

otimismo e 

esperança, as 

crianças 

caminharam na 

quadra da escola 

com suas produções, entoando canções e frases de 

incentivo! A comunidade presente aplaudiu a 

iniciativa e participação das crianças nessa campanha que perpetuará 

por alguns meses ainda.   
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✓ 3ª Aula Passeio: VISITA AO JARDIM BOTÂNICO DE 
BRASÍLIA:    

O Jardim Botânico de Brasília – JBB, é 

uma área protegida, vinculada à Secretaria de 

Meio Ambiente do Distrito Federal – SEMA/DF, 

cujas atividades são: a constituição e 

manutenção de Coleções de Plantas, 

Desenvolvimento de Pesquisa, Educação 

Ambiental e Lazer orientados para a conservação 

da Biodiversidade. 

O Jardim Botânico de Brasília é 

predominantemente composto por vegetação do 

Cerrado, em excelente estado de conservação 

que pode ser apreciada nas Trilhas 

Interpretativas abertas à visitação pública. Por conta dessa característica, o JBB 

é conhecido como o “Jardim do Cerrado”. A área acessível à visitação é 

composta pelo Centro de Visitantes, Centro de Excelência do Cerrado, área de 

Piquenique, Orquidário, Cactário, Biblioteca, Permacultura, Anfiteatro, Trilhas 

Interpretativas e Jardins Temáticos. 

Além do contato com o Cerrado, assim como os museus possuem 

coleções abertas a visitação pública, o JBB possui uma coleção de Jardins 

Temáticos. São eles: Jardim Evolutivo, Jardim de Cheiros, Jardim Japonês e 

Jardim de Contemplação. Estes espaços proporcionam o contato das crianças 

com a diversidade das espécies existentes no planeta e ajudam a entender como 

as sociedades humanas se relacionam com suas plantas e constroem suas 

paisagens. 

Preferencialmente, essa aula acontecerá no turno matutino para evitar a 

exposição das crianças ao sol da tarde. 
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✓ 4ª Aula Passeio: PASSEIO AO TEATRO.  

            Resgatar a vivência ao Teatro com crianças de 4 a 5 anos no infantil 

possibilitando estimular suas capacidades expressivas, cognitivas, sensitivas, 

afetivas e imaginações e o “faz de conta” no conteúdo teatral, a imaginação e a 

criatividade na qual serão as ferramentas principais para trabalhar a 

expressividade cênica.  

             O objetivo do passeio é vivenciar atividades para desenvolver a auto 

expressão do aluno, isto é, oferecer-lhe oportunidades para atuar efetivamente 

no mundo: opinar, criticar e sugerir, por meio de atividades possíveis de serem 

utilizadas em sala de aula, tendo em vista explorar as capacidades de 

relacionamento, espontaneidade, imaginação, observação e percepção. É assim 

ao desenvolver suas capacidades de expressão, a criança sentir-se-á preparada 

para todo tipo de aprendizagem.  

            As composições do teatro trabalham a pratica educativa centrada em 

desenvolver a auto expressão da criança que contribuirá para sua formação. A 

criança é convidada a explorar sua imaginação e habilidades de expressão e 

comunicação no meio social da criança.  

  

✓ 5ª Aula PASSEIO À NATUREZA  

         As crianças aprendem sobre o mundo físico   e natural   pelas   interações 

que fazem com o meio, mediante a experimentação e a relação com diferentes 

conceitos, valores, ideias, objetos e representações dos inúmeros temas 

acessíveis a sua vida cotidiana. Ao construir sentidos sobre a natureza e a 

sociedade, as crianças vão produzindo cultura.  

           A aula passeio ao Jardim Botânico, Jardim Zoológico e outros ambientes 

semelhantes, possibilita experiências de reverência e respeito para com a 

natureza através do contato, a exploração, a experimentação, a manipulação de 

objetos, ou seja, as interações com o mundo físico e natural permitem ao bebê 

e à criança pequena conhecimentos práticos sobre seu meio. À medida que o 
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aspecto psicomotor vai desenvolvendo-se, mais cresce a capacidade de 

movimentar-se, sondar, percorrer, examinar os espaços e objetos  

   "Queria que na escola tivesse um jardim grande pra gente ver muitas 
florzinhas."  

Justifica-se a necessidade de que essa Aula Passeio aconteça 

preferencialmente no período matutino, pois assim poupamos nossos alunos do 

clima seco e quente da tarde, evitando uma exposição prolongada ao sol.  
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PROJETO 07 

GDF/ SEEDF/ CRE-PP 

JARDIM DE INFÂNCIA 314 SUL 

http://jardim314sul.blogspot.com.br 

3901-2494 

 

 

 

PROJETO  

GRANDES  

ARTISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA - 2019 
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Brasília – 2019 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Grandes Artistas 

Unidade Escolar proponente: Jardim de Infância 314 Sul 

Tema do Projeto: Grandes Artistas 

Parcerias (internas e externas à Escola) envolvidas na Execução do 

Projeto:  Direção, coordenadora, professores e Comunidade Escolar 

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: 

Educação Infantil 

Número de Estudantes atendidos: 120 alunos 

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades do 

Projeto e Período de Execução: Toda área escolar..  

Responsável pela Execução do Projeto: Professores, 

Equipe Gestora, alunos, pais. 
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A escola tem 

valorizado, cada vez mais, 

a literatura e as Artes 

Plásticas.    

Para desenvolver o 

gosto pela arte, e o 

conhecimento sobre 

grandes personalidades 

importantes na construção 

do conhecimento desenvolvemos o “Projeto Grandes 

Artistas”.  

A criança, na educação infantil, encontra-se em fase de pensamento 

concreto e faz largo uso dos seus sentidos para enriquecer suas experiências.  

Na escola o contato com a arte é feito de maneira lúdica e prazerosa e 

as atividades artísticas fornecem ricas oportunidades para o desenvolvimento, 

uma vez que põem ao alcance do aluno os mais diversos tipos de materiais 

para manipulação. Também exploramos através da arte, a sensibilidade, a 

criatividade e estimulamos a formação cultural.   

Os professores regentes e seus 

alunos têm a autonomia para explorar os 

diversos artistas durante o ano e 

escolhem um para homenagear na 

Exposição Artística prevista para 

acontecer ao final do ano letivo. É uma 

tentativa de estimular e trabalhar conteúdos que tiveram êxito e foram muito 

bem aceitos nos anos anteriores, de forma mais unificada.  

Os professores optaram por apresentar e explorar as obras e vida de 

diversos artistas neste ano, observando o artista que foi homenageado por sua 

turma no ano anterior e tem total liberdade para se organizar de forma a 

atender seus alunos, sempre de acordo com o Currículo em Movimento da 



245  

  

245 
 

Educação Básica que norteia todo o trabalho da SEDF e essa Proposta 

Pedagógica.  

No mês de novembro 

acontecerá a Exposição Galeria 

Encantada na qual os trabalhos e 

vivências das crianças serão 

apresentados à comunidade 

escolar!  
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PROJETO 08 

GDF/ SEEDF/ CRE-PP 

JARDIM DE INFÂNCIA 314 SUL 

http://jardim314sul.blogspot.com.br 

3901-2494 

 

 

 

PROJETO  

TODOS JUNTOS 

SOMOS FORTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA - 2019 
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Brasília – 2019 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Todos Juntos Somos Fortes 

Unidade Escolar proponente: Jardim de Infância 314 Sul 

Tema do Projeto: Conselho de Classe Participativo 

Parcerias (internas e externas à Escola) envolvidas na Execução do 

Projeto:  Direção, coordenadora, professores e Comunidade Escolar 

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: Educação 

Infantil 

Número de Estudantes atendidos: 120 alunos 

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades do 

Projeto e Período de Execução: Toda área escolar. 

 Período: Março a novembro de 2019. 

Responsável pela Execução do Projeto: Professores e 

Equipe Gestora 

 

 

 

 

 

 

 

 



248  

  

248 
 

JUSTIFICATIVA  

O projeto surgiu em 2015 a partir de uma ideia do grupo docente que 

observou a necessidade em compartilhar experiências e angústias vivenciadas 

no âmbito pedagógico e procurar soluções para os desafios diários juntos.  

  

OBJETIVOS  

• Trocar experiências   

• Buscar soluções  

• Unificar as metodologias  

• Informar a equipe gestora de possíveis necessidades de 
intervenção   

• Compartilhar ideias   

• Trocar materiais  

• Soluções coletivas  

• Revisão e constante avaliação das práticas na 
instituição para mudança ou adequação quando 
necessário   

  

PROCEDIMENTOS  

Bimestralmente, às quartas-feiras, na reunião coletiva, temos o momento 

do "Projeto Todos Juntos Somos Fortes" onde, cada professora regente 

compartilha suas necessidades e experiências com o grupo. Isso ocorre no 

turno matutino e vespertino.  

  

AVALIAÇÃO   

A avaliação será feita pelos próprios educadores, bimestralmente, nas 

reuniões dos turnos e semestralmente com todo o grupo nas reuniões de 

avaliação e planejamento, principalmente no que diz respeito às soluções ou 

encaminhamentos dados às observações pontuadas durante o semestre.  
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PROJETO 09 

GDF/ SEEDF/ CRE-PP 

JARDIM DE INFÂNCIA 314 SUL 

http://jardim314sul.blogspot.com.br 

3901-2494 

 

 

 

PROJETO  

ANIVERSARIANTES e 

TROCA TROCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA – 2019 
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Brasília – 2019 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Aniversariantes e Troca Troca 

Unidade Escolar proponente: Jardim de Infância 314 Sul 

Tema do Projeto: Aniversariantes e Troca Troca 

Parcerias (internas e externas à Escola) envolvidas na Execução do 

Projeto:  Direção, coordenadora, professores e Comunidade Escolar 

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: Educação 

Infantil 

Número de Estudantes atendidos: 120 alunos 

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades do 

Projeto e Período de Execução: Toda área escolar. 

 Período: Março a novembro de 2019. 

Responsável pela Execução do Projeto: Professores e 

Equipe Gestora 
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JUSTIFICATIVA: 

 Comemorar o aniversário de cada criança se destaca  como uma atividade 

de grande valor para esta instituição. Festejar o aniversário é uma forma de lazer 

e atividade lúdica, que estreita os laços sociais, enriquece a autoestima, celebra 

o presente, o passado e o futuro. Neste sentido, esse projeto procura privilegiar 

relações onde as crianças dialoguem entre elas com atenção; sejam 

oportunizadas experiências ricas de história, culturas, ludicidade e linguagens; 

sejam abertos a considerar seriamente outras posturas; estejam  preocupadas 

com o coletivo, com o desapego, cuidando do crescimento dos outros membros 

do grupo, demonstrando assim seu crescimento pessoal e social.  

 

OBJETIVO GERAL: 

 Promover a interação social entre os alunos e principalmente, oferecer a 

oportunidade de comemoração de uma data especial, visto que várias crianças 

terão a primeira festa de aniversário realizada através desta instituição. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

·        Possibilitar a interação das crianças com colegas da sua turma e de outras 

turmas; 

·        Proporcionar momentos de alegria aos aniversariantes; 

·        Reconhecer que é o aniversário dos colegas e não o seu, respeitando e 

aceitando as atividades propostas; 

·        Reconhecer no calendário os meses do ano. 

        Realizar Trocas de desenhos, livros e brinquedos entre as crianças como 

forma de pratica o desapego e presentear uns aos outros 
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PERÍODO DE REALIZAÇÃO:   

A cada última quinta feira do trimestre. 

ETAPAS: 

·        Levantamento dos aniversariantes do Mês. 

·        Combinar os lanches da festa com as famílas; 

·        Montar mesa e painel de aniversário no dia; 

·        Todas as crianças aniversariantes serão valorizadas. 

·        Reunir os aniversariantes e cantar parabéns no horário da festa; 

·        Fotografar o evento e montar fotos para o Blog. 

• Preparar ou trazer itens previamente combinados para srem trocados 

entre as crianças. 

• Discutir sobre o desapego e consumo sustentável. 

·    Comemorar o aniversário de professores e funcionários aniversariantes 

também. 

 

AVALIAÇÃO: 

O projeto será avaliado de acordo com o interesse e participação das 

crianças ao longo do ano. 
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Projetos Individuais das Turmas  

(Sob responsabilidade de cada professor) 

 

Esses projetos são criados e executados por cada professor de acordo 

com as características e peculiaridades de sua própria turma e desenvolvido de 

acordo com cronograma específico. 
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PROJETO 01 

 

GDF/ SEEDF/ CRE-PP 

JARDIM DE INFÂNCIA 314 SUL 

http://jardim314sul.blogspot.com.br 

3901-2494 

 

 

 

PROJETO  

 O QUE É QUE TEM NO 

SÍTIO DO PICA PAU 

AMARELO? 

PROFESSORA AUGUSTA – 1º PER. A 

PROFESSORA LEDA – 1º PER. B 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA - 2019 
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Brasília – 2019 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: O que é que tem no Sítio do Pica Pau Amarelo 

Unidade Escolar proponente: Jardim de Infância 314 Sul 

Tema do Projeto: O que é que tem no Sítio do Pica Pau Amarelo 

Parcerias (internas e externas à Escola) envolvidas na Execução do 

Projeto:  Direção, coordenadora, professores e Comunidade Escolar 

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: Educação Infantil 

Número de Estudantes atendidos: 40 alunos 

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades do Projeto e Período 

de Execução: Toda área escolar 

 Período: Março a novembro de 2019. 

Responsável pela Execução do Projeto: Professora Augusta e Leda 
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PROJETO: O QUE É QUE TEM NO SÍTIO DO PICA PAU AMARELO? 

EDUCAÇÃO INFANTIL- 1º Período A - PROFESSORAS: AUGUSTA e  LEDA 

      

INTRODUÇÃO 

      

O Sítio do Pica pau amarelo é um clássico da literatura infantil brasileira, 

utiliza personagens nacionais, explora o folclore brasileiro, trazendo em sua 

narrativa aspectos e dados da nossa cultura, desse modo, permite oferecer uma 

janela de oportunidades únicas para explorar a construção da identidade da 

criança e a possibilita ter consciência de si, de sua importância, seus gostos, 

sentimentos, origens, laços, história e nacionalidade.  

      

JUSTIFICATIVA 

Monteiro Lobato em sua literatura dá voz à criança, representando-a por 

meio de uma boneca e por personagens infantis como destaques principais das 

histórias, e outros que fazem parte do meio familiar das crianças como a vovó 

Dona Benta que é a dona do Sítio, mora com sua netinha e vive muito feliz por 

tê-la sempre ao seu lado e a Tia Nastácia demonstra sempre grande carinho 

pelas crianças e desse modo permite aos alunos da educação infantil a 

identificação de si mesmas por meio da imaginação no enredo da sua literatura. 

Desse modo, explora o autoconhecimento que é um processo contínuo e que 

quanto mais conhecimento temos de nós mesmos, mais êxito se dá este 

processo. 

 O cenário do Sítio do Pica Pau amarelo explora um ambiente ecológico que 

permite à criança criar o gosto pela natureza e compreender a importância da 

sustentabilidade, que precisamos cuidar dos recursos existentes e utilizá-lo de 

modo a preservá-los às gerações futuras e o cuidado de si, do seu corpo, com o 

apreço à alimentação saudável e hábitos de vida saudáveis propiciadas no 

contexto da vida no campo. O sítio é descrito com grande riqueza de detalhes, 

desvendando a fauna e lendas do nosso país, possibilitando a formação de uma 

identidade autêntica e respaldada em valores éticos necessários ao cidadão 

consciente do seu papel na construção da sua história e da história do outro, 

pois, ter consciência de nós, nosso papel, importância, origem, história é o que 

nos permite ser atuantes nos meios em que vivemos. 
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Sem a consciência do que somos e da nossa história, nos sentimos pouco 

importantes e deixamos de realizar todo nosso potencial, que acaba 

desperdiçado. Portanto, se faz necessário abordar este tema desde cedo com 

as crianças para que tenham experiências em situações que lhes permitam 

ganhar confiança em suas capacidades e que sejam vistas como crianças com 

possibilidades, a fim de dar-lhes segurança para atrever-se a explorar novas 

situações, novas experiências, dentro de um contexto comunicativo, afetuoso e 

respeitoso.  

      

      

OBJETIVO GERAL 

      

Criar condições para os alunos conhecerem, descobrirem e 

ressignificarem novos sentimentos, valores, ideias, costumes e papéis sociais, 

num ambiente farto em interações, brincadeiras,  e utilização do lúdico, que 

acolha as particularidades de cada indivíduo e promova o reconhecimento das 

diversidades, aceitando-as e respeitando-as, ao mesmo tempo em que contribui 

para a construção da unidade coletiva, favorecendo a estruturação da 

identidade, bem como de sua autoimagem. Fomentar a aprendizagem e o 

desenvolvimento das crianças bem pequenas e pequenas para ajudá-las a 

progredir no conhecimento e na valorização de si mesmas. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

      

      

⮚ Incentivar o autoconhecimento; 

⮚ Desenvolver consciência de sua história, origem, cultura; 

⮚ Aumentar o vocabulário e as formas de se compreender a realidade; 

⮚ Desenvolver habilidades de leitura e escrita; 

⮚ Desenvolver raciocínio lógico; 

⮚ Incentivar o respeito mútuo para com o outro, respeitando as diferenças de 

grupo, religião, etnia, gostos, opiniões e outros... 

⮚ Compreensão das características individuais e coletivas de cada pessoa e 

grupos; 

⮚ Organizar dados em gráficos; 

⮚ Conhecer lendas brasileiras e personagens folclóricos; 

⮚ Estudar a fauna e a flora brasileira presente no campo. 
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⮚ Expressar-se por meio de desenhos e pinturas; 

⮚ Ouvir histórias; 

⮚ Produzir autorretratos; 

⮚ Conhecer obras de autorretrato e de paisagens, da artista brasileira Tarsila 

do Amaral; 

⮚ Reconhecer as paisagens do campo e da cidade; 

⮚ Reconhecer os animais que vivem no sítio; 

⮚ Cultivar horta; 

⮚ Praticar compostagem; 

⮚ Valorizar atitudes de solidariedade, cooperação e respeito no dia a dia; 

⮚ Identificar cores e formas geométricas presentes nas obras apreciadas; 

⮚ Observar o mapa-múndi e o globo terrestre para a localização do Brasil e 

dos locais de origem dos alunos; 

⮚ Identificar e escrever o nome; 

⮚ Reconhecer a importância da higiene corporal; 

⮚ Reconhecer a importância da alimentação saudável; 

⮚ Trabalhar a autoestima por meio de músicas e filmes; 

⮚ Estimular o desenvolvimento da coordenação motora global e fina; 

➢ Participação das famílias. 

      

EIXOS NORTEADORES (ÁREAS DE CONHECIMENTO) 

      

ESCUTA FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  

➢ Promover a participação de variadas situações de comunicação oral e 

escrita com a utilização de diferentes gêneros textuais; 

➢ Estimular o interesse por histórias; 

➢ Observar e manusear diferentes materiais impressos. 

      

EU O OUTRO E O NÓS  

➢ Experimentar situações para explorar, conhecer a si mesmo e o mundo, 

por meio de descobertas e novos desafios; 

➢ Explorar o meio ambiente para manifestação de interesse e curiosidade 

pelo mundo social, natural e cultural; 

➢ Oportunizar interações entre a criança e o meio ambiente. 
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 ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORAÇÕES  

➢ Explorar objetos e diferentes características; 

➢ Utilizar a contagem oral a partir da quantidade das letras do próprio 

nome; 

➢ Adquirir noções de quantidade, tempo e de espaço em inúmeros 

contextos; 

➢ Compreender a utilização de quantidade nas situações cotidianas. 

      

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

➢ Ampliar o conhecimento de mundo com a manipulação de diversos 

objetos e materiais, exploração de suas características e propriedades 

tendo contato com várias formas de expressão artística; 

➢ Contribuir para que haja interesse pelas próprias produções, das outras 

crianças e pelas diversas obras artísticas com as quais tenham contato. 

➢ Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo; 

➢ Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais; 

➢ Deslocar-se com destreza progressiva no espaço desenvolvendo atitude 

de confiança nas próprias capacidades motoras. 

      

METODOLOGIA  

Sondar os alunos, buscando verificar o que sabem de si mesmos e como 
se veem e compreendem; 

Apresentar o tema, o que existe no sítio? Quais são os personagens do 
Sítio do Pica pau amarelo, quais são crianças, quais são adultos? 

Cultivar práticas de sustentabilidade como a técnica da compostagem e 
cultivo de horta; 

Praticar experiências como a germinação de sementes; 

Reconhecer um pouco da flora brasileira por meio do estudo das árvores 
do sítio; 

Trabalhar através de atividades diversificadas: roda de leituras, histórias 
do Sítio do Pica pau amarelo e Lendas brasileiras, brincadeiras dirigidas; 
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Confecção de um caderno onde a criança registra a cada aula o 
aprendizado e responde algo sobre si mesmo e o sobre o colega de 
classe; 

Quais são suas origens? De onde você veio? Por meio de meios didáticos 
que permitem expressão artística ou criativa e brincadeiras dirigidas para 
que aprendam sobre origem (história), família, os pais. A confecção de 
uma árvore genealógica; 

Confecção de um mural coletivo que exponha as diferentes culturas e 
etnias identificadas na sondagem inicial, diferenças religiosas, 
ascendências, hábitos, datas sagradas e festas, etc.; 

Trabalhar identidade com a construção de autorretratos; 

Com o uso de sucatas variadas montar um corpo humano, identificando e 
nomeando suas principais partes. Criar a imagem do próprio corpo, com 
auxílio da balança e fita métrica; 

Propor atividades na cozinha experimental com a preparação de receitas 
saudáveis e comidas típicas do campo; 

Explorar o corpo com a dança e atividades psicomotoras; 

Solicitar as famílias que façam um livro sobre o seu filho (a), para 
apresentarem aos alunos na sala de aula, a fim de explorar o nome e as 
particularidades de cada criança da turma; 

Produzir os personagens do Sítio do Pica pau amarelo com sucatas 
diversas; 

Produzir maquete do campo e da cidade; 

Visitar um sítio; 

Apresentação de uma peça teatral com o tema Sítio do Pica pau amarelo. 

 

CRONOLOGIA 

 

 

          O projeto iniciou no mês de março com previsão de culminância para 
final do ano letivo.  

      

      

RECURSOS 

Livros, obras, mapas, globo terrestres, filmes, vídeos, dinâmicas, sucatas, 

passeios, receitas, participação das famílias na sala de aula e na produção de 

livros. 
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LIVROS E HISTÓRIAS 

      

      

♣ Barbosa, Ely. Onde estamos? Ely Barbosa; ilustrações do autor. – 13. 

Ed. – São Paulo: Paulinas, 2012. – (Coleção sabor amizade. Série com - 

fabulando). 

♣ Aranha, Cecília; Acedo, Rosane. Encontro com Tarsila. Ilustrações 

Dadí. – 4°. Ed, 6° tiragem, 2013 – São Paulo: formato editorial, 2009. – 

(Coleção Encontro com a arte brasileira) 

      

MÚSICAS 

♣ O sítio do Seu Lobato- A turma do Seu Lobato 

♣ Sítio do Pica pau amarelo- Gilberto Gil 

♣ Musicas do Sítio do Pica pau amarelo 

      

      

VÍDEOS 

      

♣ Vídeos Educativos sobre Identidade e Corpo | Música para Crianças 
| PlayKids. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=2ZFouFPkJxw Acesso em: 14/ 04/ 2019 

às 19h12;  
      

♣ Vídeos das histórias do Sítio do Pica pau amarelo 

AVALIAÇÃO 

      

A avaliação deverá acontecer de forma diária, valorizando as habilidades 

individuais, coletivas e o comprometimento com todas as atividades, bem como 

a interação com o grupo de forma harmônica e respeitosa. Verificar se no 

https://www.youtube.com/watch?v=2ZFouFPkJxw
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desenvolvimento do projeto houve desejo por parte das crianças de se 

conhecerem e de valorizarem a si mesmas e os outros do seu grupo de convívio 

no ambiente escolar, de realizar, de produzir... (Reescrever este item ao término 

do projeto). 

 

REFERÊNCIAS 

      

BRASIL. Currículo em Movimento. 2013. Disponível em: 
http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/2_educacao_inf
antil.pdf. Acesso em: mar de 2019. 

      

HOFFMANN, Jussara. Avaliação e educação infantil: um olhar sensível e 
reflexivo sobre a criança. 22. ed. Porto Alegre: mediação. 2018. 

      

Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 

Fundamental. Referencial curricular nacional para a educação infantil. vol 2. 
Brasília: MEC/SEF, 1998. 
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PROJETO 02 

GDF/ SEEDF/ CRE-PP 

JARDIM DE INFÂNCIA 314 SUL 

http://jardim314sul.blogspot.com.br 

3901-2494 

 

 

 

 

PROJETO  

 UM POUCO  

DE MIM 

PROFESSORA ANGELA – 1º PER. C 

PROFESSORA RAQUEL – 1º PER. D 

 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA - 2019 
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Brasília – 2019 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Um Pouco de Mim 

Unidade Escolar proponente: Jardim de Infância 314 Sul 

Tema do Projeto: Identidade e Autonomia 

Parcerias (internas e externas à Escola) envolvidas na Execução do 

Projeto:  Direção, coordenadora, professores e Comunidade Escolar 

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: Educação Infantil 

Número de Estudantes atendidos: 30 alunos 

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades do Projeto e Período 

de Execução: Toda área escolar 

Período: Março a novembro de 2019. 

Responsável pela Execução do Projeto: Professora Angela e Raquel 
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 Justificativa: 

 Este projeto tem o intuito de promover nos alunos a apropriação de sua 

identidade e autonomia para se viver bem. 

 

Objetivo Geral:  

Possibilitar à criança momentos individuais e coletivos para o conhecimento de 

si mesma e do outro, valorizando a sua identidade, o respeito às diferenças, 

amor ao próximo, amizade e solidariedade para o bem comum. 

 

Objetivos específicos 

- Conhecer a sua história. 

- Ampliar a visão positiva de si mesmo. 

- Desenvolver sua oralidade. 

- Conhecer e respeitar a história dos colegas. 

- Aproximar família e escola. 

- Propiciar o desenvolvimento de valores indispensáveis à formação humana. 

 

Desenvolvimento 

A metodologia foi construída envolvendo professoras, alunos e famílias. 
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1 – EU SOU ASSIM... 

 

 

 

 

 2 – QUE TAL O MEU AUTORRETRATO? 

 

 

 

 

 

Querida Família 

 No intuito de promover nos alunos a apropriação de sua identidade e 
autonomia para se viver bem, estamos enviando um “Dever de Casa” que 
deverá ser feito em família. 

 Para cada item solicitado, utilize uma folha para que o resultado final seja 
apresentado em forma de livro, caderno ou álbum. Na capa deverá constar 
o título: EU.  

 É fundamental a participação da criança, pois, em um segundo momento, 
todas serão convidadas a apresentarem “a sua história” para os colegas. 

 Usem toda criatividade de vocês! Bom trabalho e boas recordações... 

Professoras: Angela e Raquel. 

 O TRABALHO DEVERÁ SER ENTREGUE NO DIA 12/8/2019 

 

 

FOTO ATUAL DA CRIANÇA 

 

DESENHO DA CRIANÇA 
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3 – EU NASCI... (NOME DA CIDADE). E ERA ASSIM.  

 

 

 

 

 

4 – MEU NOME COMPLETO É... 

 

 

 

 

5 – A HISTÓRIA DO MEU NOME É... 

Todas as coisas têm nome 
Casa, janela e jardim 
Coisas não têm sobrenome 
Mas a gente sim 
 
Todas as flores têm nome 
Rosa, camélia e jasmim 
Flores não têm sobrenome 
Mas a gente sim 
 
O Chico é Buarque, Caetano é Veloso 
O Ari foi Barroso também 
E tem os que são Jorge, tem o Jorge Amado 
Tem outro que é o Jorge Ben 
 
Quem tem apelido, Dedé, Zacarias 
Mussum e a Fafá de Belém 
Tem sempre um nome e depois do nome 
Tem sobrenome também 
 
Todo brinquedo tem nome 
Bola, boneca e patins 
Brinquedos não têm sobrenome 
Mas a gente sim 
 
Coisas gostosas têm nome 

 

                                      FOTO DA CRIANÇA PEQUENA 

             

FAÇA UMA COLAGEM DAS LETRAS DO SEU NOME UTILIZANDO 
JORNAL, REVISTA OU OUTROS. 



268  

  

268 
 

Bolo, mingau e pudim 
Doces não têm sobrenome 
Mas a gente sim 
 
Renato é Aragão, o que faz confusão 
Carlitos é o Charles Chaplin 
E tem o Vinícius, que era de Moraes 
E o Tom Brasileiro é Jobim 
 
Quem tem apelido, Zico, Maguila 
Xuxa, Pelé e He-man 
Tem sempre um nome e depois do nome 
Tem sobrenome também  

Chico Buarque   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – COM A MINHA FAMÍLIA APRENDO TODOS OS DIAS. SOMOS UMA 
FAMÍLIA FELIZ. 

 

 

 

 

7 – EU MORO EM... 

 

 

 

FOTO OU DESENHO (IDENTIFICAR OS MEMBROS DA FAMÍLIA E 
PEDIR PARA A CRIANÇA TENTAR DESENHÁ-LA AO LADO) 

 

DESENHO COLAGEM OU FOTO DA SUA MORADIA. ESCREVA O SEU 
ENDEREÇO. 

 

            

MEU NOME: 

ELE SIGNIFICA: 

 

 

QUEM ESCOLHEU MEU NOME FOI: 
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8 – MINHA COMIDA PREFERIDA É...  

ELA FEITA POR... (ESCREVA O NOME DE QUEM FAZ SUA COMIDA 
PREFERIDA) 

 

 

 

 

9 – MINHA COR PREFERIDA É... 

 

 

 

 

10 – FICO FELIZ QUANDO... 

 

 

 

 

 

 

 

11 – MINHAS MÃOS. COM AS MINHAS MÃOS CONSIGO FAZER COISAS, 
SENTIR E DEMONSTRAR CARINHO. 

 

 

 

 

 

COLAGEM, FOTO OU DESENHO. SE QUISER ACRESCENTE A 
RECEITA 

 

FAÇA UMA PINTURA, COLAGEM OU DESENHO UTILIZANDO SUA COR 
PREFERIDA 

 

FAÇA UM DESENHO, COLE UMA FOTO OU FAÇA UMA COLAGEM. 
CONTE-NOS O QUE A/O DEIXA FELIZ... 

 

 

FAZER O CONTORNO OU CARIMBAR COM AS MÃOS. 

 

                         CONTE-NOS O QUE A/O DEIXA TRISTE. 
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12 – E COM OS MEUS PÉS CONSIGO CORRER, PULAR E CONTINUAR A 
MINHA CAMINHADA. 

 

 

   

 

 

  Brincar é tão importante quanto respirar. Trata-se da forma mais complexa de 
uma criança se comunicar com o mundo e consigo mesma. Por isso, uma das 
melhores formas de acompanhar e incentivar o desenvolvimento infantil é 
proporcionar um ambiente rico para brincadeiras, tanto no âmbito escolar quanto 
familiar, fazendo com que as crianças explorem diferentes linguagens, 
desenvolvam sua criatividade, imaginação e uma grande diversidade de 
habilidades cognitivas. 

13 – GOSTO DE BRINCAR COM OS MEUS AMIGOS DA MINHA RUA, 
QUADRA, BAIRRO DE... 

 

 

 

 

14 – COM A MINHA FAMÍLIA EU GOSTO DE BRINCAR DE... 

 

 

 

 

15 – MEU PASSEIO PREFERIDO É... 

 

 

16 – QUANDO EU CRESCER EU QUERO SER... 

 

DESENHO, FOTO OU IMAGEM. 

 

DESENHO, FOTO OU IMAGEM. 

 

DESENHO OU FOTO 

 

FAZER O CARIMBO COM OS PÉS. 
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17 - FAMÍLIA ESCREVA UMA MENSAGEM PARA O SEU FILHO. 

 

 

 

 

 

 

                                                     OBRIGADA PELA PARTICIPAÇÃO! 

 

Estratégias: 

- Conversas e explicação da atividade. 

- Literatura sobre o tema – histórias. 

- Canções coerentes com o tema. 

- Promoção da participação das famílias. 

- Montagem de álbum, livro ou caderno. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________-
____________________________________________________
_______ 

 

DESENHO OU FOTO 



272  

  

272 
 

Duração 

 De maio a novembro. As famílias terão o prazo até o dia 12/8 para a confecção 
da atividade. 

Após esta data, iniciaremos as apresentações individuais para o coletivo. (uma 
criança por semana). 

 

Avaliação 

 Mediante participação das famílias e apresentação das crianças. 

 

Culminância 

Expor a atividade na exposição Grandes Artistas. 
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PROJETO 03 

 

GDF/ SEEDF/ CRE-PP 

JARDIM DE INFÂNCIA 314 SUL 

http://jardim314sul.blogspot.com.br 

3901-2494 

 

 

 

 

 

PROJETO  

 COZINHA 

 MÁGICA 

PROFESSORA LUCINEY – 2º PER. A 

PROFESSORA SIMONE – 2º PER. B 

 

 

 

 

BRASÍLIA - 2019 
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Brasília – 2019 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Cozinha Mágica 

Unidade Escolar proponente: Jardim de Infância 314 Sul 

Tema do Projeto: Cozinha Mágica 

Parcerias (internas e externas à Escola) envolvidas na Execução do 

Projeto:  Direção, coordenadora, professores e Comunidade Escolar 

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: Educação Infantil 

Número de Estudantes atendidos: 30 alunos 

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades do Projeto e Período 

de Execução: Toda área escolar.  

Período: Março a novembro de 2019. 

Responsável pela Execução do Projeto: Professora Luciney e Simone 
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APRESENTAÇÃO 

Esse projeto visa levar os alunos a Cozinha Experimental, um ambiente 

diferente para que as crianças possam aprender novos conteúdos e desenvolver 

habilidades por meio de atividades lúdicas e empolgantes. Trabalhando os cinco 

sentidos, os diversos campos de experiências serão contemplados, como 

previsto no Currículo em Movimento. 

Este trabalho proporciona também trabalho em equipe, noções de 

volume, peso, medida, higiene alimentar e nutrição, proporcionado um 

desenvolvimento equilibrado entre teoria e prática, permitindo assim, um 

aprendizado progressivo e diversificado. 

Cada semana será trabalhado um aspecto diferente: receita, produtos 

utilizados, sabores, cores, formas, entre outros, abrangendo diversos campos de 

experiência. Ao longo do trabalho será confeccionado um livro de receitas que 

será apresentado na exposição da escola no mês de novembro e será levado 

pelas crianças para refazerem as receitas com suas famílias. 

 

TÍTULO DO PROJETO 

Projeto Cozinha Mágica 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

         Como o uso da cozinha experimental pode auxiliar no processo de 

alfabetização e letramento? 

       Como a culinária pode contribuir para o desenvolvimento integral das 

crianças na Educação Infantil? 
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PÚBLICO ALVO 

As idades das crianças variam entre quatro e seis anos com as turmas do 

Segundo Período - Matutino, do Jardim de Infância 314 Sul.  

ESCOLHA DO TEMA GERADOR 

       Esse tema foi escolhido por existir em nossa escola um espaço de cozinha 

experimental onde as crianças podem ser protagonistas e vivenciar de forma 

prática as experiências culinárias. 

JUSTIFICATIVA 

         Este projeto surgiu do crescente interesse das crianças durante as aulas, 

curiosidades apresentadas por elas após a elaboração das receitas na cozinha 

e também do interesse das famílias em ter as receitas e repeti-las em casa, 

proporcionando momentos de alegria e aprendizado lúdico através da culinária. 

Aprender de forma prática é de suma importância para ampliar seus 

conhecimento sobre si e sobre o mundo que os rodeiam, assim, ao  tocar, 

experimentar e manusear diversos tipos de materiais se proporciona uma 

aprendizado único, atrativo e divertido. 

OBJETIVO GERAL 

         Proporcionar vivências práticas que desenvolvam de forma lúdica hábitos 

de alimentação saudável contribuindo para alfabetização e letramento, em 

consonância com os demais projetos da escola e com as atividades realizadas 

em sala. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

         Compreender que o ato de cozinhar envolve método, sensibilidade, 

criatividade, sentimento e trabalho colaborativo. 

Incentivar a alimentação saudável e hábitos de higiene. 

Manusear de forma segura os utensílios da cozinha e alimentos 
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Valorizar a participação da família quando a receita for ensinada pela mesma. 

Reconhecer, nominar e escrever os nomes dos alimentos e suas origens. 

CONTEÚDOS 

Eixos Transversais: Educação para a Diversidade/Cidadania e Educação em e 

para os Direitos Humanos / Educação para a Sustentabilidade; 

Eixos Integradores – Cuidar e Educar/Brincar e Interagir 

Direitos de Aprendizagem: Brincar, Explorar, Participar, Expressar, Conhecer-

se e Conviver; 

Os cinco Campos de Experiência do Currículo em Movimento (O eu, o outro 

e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, 

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

transformações). 

 

METODOLOGIA 

        Durante o projeto iremos vivenciar o respeito as tradições familiares através 

das receitas de família, onde cada família será sorteada para apresentar sua 

receita na escola e, se possível, fazer o preparo com a turma. Cada criança terá 

seu dia previamente sorteado para que possa se preparar. Este passo tem como 

objetivo um momento a mais entre família e escola, cultivando o respeito às 

gerações anteriores, às tradições que mesmo sem perceber são repassadas de 

geração em geração. A magia da imensa variedade alimentar existente em 

nosso país será trabalhada de forma lúdica, tornando o ato de cozinhar uma 

alegria, permitindo uma escuta sensível e um olhar atento e respeitoso para a 

riqueza das diversidades familiares. 
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CRONOGRAMA 

          Este projeto será realizado durante o período de abril a novembro de 2019.  

O projeto ocorrerá semanalmente, através de explorações em sala de aula, e a 

cada 15 dias, na cozinha experimental. 

RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS 

Professores, pais e crianças. Os insumos para a realização do projeto serão 

doados pelos pais.  

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

         O acompanhamento será realizado semanalmente durante a coordenação 

dos professores. A avaliação será feita após a realização de cada receita, no 

momento da roda de conversa, de forma a favorecer o protagonismo infantil 

dando vez e voz a criança. 

 

BIBLIOGRAFIA 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: 

2017. Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil – 2ª 

Edição, Brasília, 2018. 

______. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil. Brasília: MEC, SEB, 2010a. 

DISTRITO FEDERAL. Currículo em Movimento da Educação Básica: 

Educação Infantil. 2ª Edição, Brasília: SEEDF, 2018.   
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PROJETO 04 

 

GDF/ SEEDF/ CRE-PP 

JARDIM DE INFÂNCIA 314 SUL 

http://jardim314sul.blogspot.com.br 

3901-2494 

 

 

 

 

PROJETO  

A Importância do 

Desenho na Educação 

Infantil 
PROFESSORA ANDREA – 2º PER. C 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA – 2019 
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BRASÍLIA – 2019 

IDENTIFICAÇÃO 

CRE: Plano Piloto 

Título do projeto: A Importância do Desenho na Educação Infantil  

Unidade escolar proponente: Jardim de Infância 314 Sul 

Tema do projeto: A Importância do Desenho na Educação Infantil 

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: Educação Infantil 

Número de estudantes atendidos: 18  

Espaços utilizados para desenvolver as atividades do projeto: toda área 

escolar. 

Período de execução: abril a dezembro de 2019 

Responsável pela execução do projeto: Andrea 
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PROJETO:  A Importância do Desenho na Educação Infantil 

1. Introdução 

É através do desenho que a criança se comunica, enrique sua 

imaginação, desperta a criatividade a sensibilidade, produz, reproduz e etc. Que 

levou o interesse de estudar e aplicar com mais afinco o tema de tal projeto e 

assim, tornar a aprendizagem mais prazerosa e divertida. 

O universo da educação infantil é recheado de colorido e aprendizagem, 

fazendo com que as escolas em geral, priorize a alfabetização, onde 

encontramos a preponderância de ensino do domínio da leitura e de conceitos 

matemáticos em detrimento do trabalho com desenho. Dessa forma, é essencial 

discorrer sobre a relevância do desenho na formação da criança, tanto escolar, 

como para a vida. Dentre suas aprendizagens destaca as ações de espaço, de 

tempo, quantidade, sequência e desenvolve sua linguagem oral e escrita. 

2. Justificativa 

O desenho livre na educação infantil favorece a necessidade de valorizar 

o lúdico no desenvolvimento da criança, para o processo de ensino- 

aprendizagem. Percebe-se que o desenhar vai além da habilidade, é representar 

o que vê, é expor os sentimentos através das cores, isto é um ato de liberdade 

e criatividade que a educação infantil possui. 

3. Objetivos  

• Ampliar o repertorio gráfico; 

• Desenvolver a capacidade de observação; 

• Produzir desenhos com diferentes técnicas e materiais; 

• Desenvolver a coordenação motora; 

• Compreender a importância do desenho livre na 

aprendizagem da criança; 

4. Metodologia  

O projeto será executado no Jardim de Infância 314 Sul, no período, 

vespertino com crianças de 5 a 6 anos sob a regência da professora Andreia 
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Nascimento no ano de 2019. Ara atingir os objetivos propostos será proposto 

atividades diversificadas, como desenho livre, com diferentes riscadores. 

Exemplos de riscadores: 

o Giz de cera; 

o Giz de lousa; 

o Lápis de cor; 

o Lápis grafite; 

o Pedaços de carvão; 

o Terra; 

o Tintas; 

o Pinceis; 

o Palitos; 

o Dedos das mãos e dos pés; 

Suportes: 

o Papel; 

o Papel ondulado; 

o Cartolina; 

o Lixa de parede; 

o Vidro; 

o Espuma de sabão; 

o Areia; 

o Solo; 

o Tecidos; 

o Chão; 

o Parede; 

A combinação desses elementos favorece as oportunidades de 

desenvolver a motricidade e o cognitivo relacionando ao ato de desenhar. E 

controlar os movimentos do riscador que está na mão sobre a qualidade do 

suporte, aprender a olhar, desenvolver a ordenação de ideias e caminhar para 

um raciocínio de especialidade e simbologia daquilo que se quer produzir. 
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5. Referencial Teórico 

Tendo consciência da importância do referido tema e pouco explorado por 

estudiosos, verificamos a desinformação dos educadores da Educação Infantil e 

pouca valorização dessa prática. Sabemos que o papel do desenho vem desde 

os primeiros anos de vida e a bagagem que a criança trás de casa. De acordo 

com DERDICK. 

“A permanência da linha no papel se investe da magia e está estimulada 

sensorialmente a vontade de prolongar esse prazer interna, incalculável por nós 

adultos”. (DERDICK 2004, P.56) 

Dessa forma percebe-se que a sensação de se colocar no papel as suas 

ideias, a criança preenche no seu cérebro sensações de prazer que vai além de 

um simples desenho. A repetição ou reprodução de desenho está ligado 

diretamente a falta de estímulos que a própria escola faz questão de poldar. Para 

saber: 

“O desenho como possibilidade de brincar, de falar de registrar, marcar o 

desenvolvimento da infância, porém, em cada estágio definem maneira de 

desenhar que são bastante similares em todas as crianças, apesar das 

diferenças individuais de temperamento e sensibilidade”. (1995,p.112) 

Para Nicolau, 

“Toda criança desenha. Tendo um instrumento que deixe uma marca a 
varinha na areia, a pedra na terra, o caco de tijolo no cimento, o carvão 
nos muros e calçados, o lápis, o pincel com tinta no papel, a criança 
brincando vai deixando sua marca, criando jogos, contando histórias. 
Desenhando, cria em torno de si um espaço de jogo, silencioso e 
concentrado ou ruído, seguido de comentários e canções mas sempre 
um espaço de criação, lúdico. A criança desenha para brincar”. 
(NICOLAU,1995, P.242-243) 

 

Entende-se que a criança concebe o seu espaço de jogo com os materiais 

do que dispõe. As formas de expressão são de grande importância para o 

desenvolvimento do desenho. 
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IDENTIFICAÇÃO 
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Título do projeto: Cozinha experimental: uma viagem pelos sabores e 

ingredientes do Brasil 
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Tema do projeto: Alimentação Saudável 
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Espaços utilizados para desenvolver as atividades do projeto: sala de aula 
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Responsável pela execução do projeto: Adriano Rodrigues dos Santos 

(Professor) 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

A alimentação é uma prática social básica para a nossa existência e 

sobrevivência. 

Comer de forma saudável e saber fazer boas escolhas alimentares são ações 

fundamentais para o nosso bem-estar, para o cuidado com o meio ambiente e 

para a saúde de toda uma sociedade.  

Diante disso, o ensino da alimentação saudável é algo que pode ser 

promovido desde a Educação Infantil, tendo como propósito conscientizar as 

crianças sobre a importância dos hábitos alimentares saudáveis, bem como 

sobre sua relação com a conservação do meio ambiente, com a construção de 

um mundo sustentável e com a manutenção da saúde. 

O consumo de alimentos excessivamente açucarados, ricos em sal e gordura 

é uma prática comum entre os brasileiros em todas as faixas etárias e regiões 

do Brasil. Com as crianças do Distrito Federal essa realidade também é 

recorrente. A opção por alimentos industrializados e demasiadamente 

processados é algo que acontece entre as famílias, aspecto observado nos 

hábitos e nos gostos alimentares das crianças que frequentam o nosso Jardim. 

Assim, os gostos alimentares das crianças acabam se limitando, e isso se reflete 

na resistência à experimentação e apreciação de alimentos naturais e não 

processados. Muitas crianças, em casa, acabam não tendo a oportunidade de 

conhecer a riqueza de vegetais existentes no território nacional, não conhecendo 

também a origem e os processos de produção dos alimentos e das refeições. 

A partir dessas questões, o presente projeto tem a intenção de contribuir para 

ampliar as experiências sensoriais das crianças do Jardim de Infância 314 Sul, 

em relação aos alimentos naturais de diferentes regiões do Brasil, e apresentar 

diversas possibilidades de manipulação desses ingredientes para a elaboração 

de receitas saborosas e nutritivas, contribuindo, assim, para o processo de 
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conscientização sobre a importância de se fazer escolhas alimentares 

saudáveis. 

 

Cozinha experimental do Jardim de Infância 314 Sul 

 

2. ESCOLHA DO TEMA GERADOR E JUSTIFICATIVA 

 

O tema surgiu a partir de rodas de conversa realizadas com as crianças em 

sala de aula.  

Na sala do 2º período D (sala vermelha – vespertino), depois da hora do 

lanche, temos o hábito de fazer uma rodinha de conversa para falar como foi a 

refeição, os itens consumidos, a maneira como estavam preparados, os sabores, 

as texturas, as cores, as formas dos alimentos etc. 

Nessas rodinhas, além de falarem sobre o lanche servido na escola, as 

crianças também acabavam falando sobre seus hábitos alimentares fora da 

escola. Com isso, foi possível identificar alguns de seus gostos e preferências e 

chegamos à constatação de que o consumo frequente de alimentos 

industrializados, ricos em açúcar, sal e gordura é uma prática comum entre as 
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famílias das crianças matriculadas no 2º período D (sala vermelha – vespertino) 

do nosso Jardim.  

Nas rodinhas de conversa, a menção a alimentos processados1, ultra 

processados2, ricos em açúcar, sal e gordura, foi muito maior do que a referência 

aos alimentos in natura3.  

Diante disso, as crianças disseram apreciar os seguintes alimentos: bolo de 

chocolate, arroz doce, pipoca doce, pipoca salgada, bolo de morango, batata 

frita, chocolate em barra, macarrão, queijo ralado, pizza, hambúrguer, picolé, 

torrada, batata palha, quindim, biscoito salgado, dindin, sorvete, pão de queijo, 

empada, biscoitos de morango e chocolate, pirulito e bala.  

Já em relação aos alimentos in natura ou minimamente processados, as 

crianças disseram apreciar maçã, tomate, laranja, açaí, alface, uva, arroz, 

“coisas verdes”, brócolis e banana. Com isso, nota-se que as crianças, nesse 

momento, demonstram apreço por um número bem reduzido de vegetais. 

Em relação às brincadeiras, sobretudo quando estão em situações mais 

livres, como as que ocorrem no parque, nota-se o interesse de muitas delas em 

realizar atividades relacionadas à alimentação. É comum vê-las brincando de 

cozinha, lanchonete, restaurante, preparando, servindo e vendendo refeições, 

seguindo todo um gestual típico das atividades culinárias presentes em nossa 

sociedade. 

Assim, a partir do levantamento dessas informações, do interesse das 

crianças em falar sobre alimentos, em realizar brincadeiras que remetem ao 

contexto alimentar e diante do fato de termos na escola uma cozinha 

experimental disponível para práticas culinárias com as crianças, surgiu a ideia 

                                            
1 Alimentos processados são aqueles que passam por processos básicos na indústria. Exemplo: pães, 
queijos etc. 
2 Alimentos ultra processados devem ser consumidos com moderação. Além de terem passado por 
diversos processos industriais, eles têm adição de açúcar, gordura e/ou sal. Exemplos: biscoitos, 
embutidos, chocolates, sorvetes etc. 
3 In natura são os alimentos frescos (frutas, vegetais) e os minimamente processados (arrozes, feijões, 
castanhas e outros que passam apenas por secagem e embalagem). 
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de se elaborar um projeto cujo tema principal é a alimentação saudável e a 

exploração dos ingredientes brasileiros. 

 

O professor Adriano e as crianças na cozinha experimental 

 

3. PÚBLICO ALVO 

Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses) matriculadas no 2º período 

D (sala vermelha – vespertino) do Jardim de Infância 314 Sul.  

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GERAL 

 

❖ Ampliar as experiências sensoriais das crianças do Jardim de Infância 314 

Sul em relação aos alimentos naturais de diferentes regiões do Brasil e 

apresentar diversas possibilidades de manipulação desses ingredientes 
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para a elaboração de receitas saborosas e saudáveis, contribuindo, 

assim, com a ampliação do repertório gastronômico e cultural. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

❖ Conhecer alimentos de origem vegetal e de diferentes regiões do Brasil; 

❖ Participar de atividades de preparação de alimentos, aprendendo sobre 

higiene, escolha e consumo de alimentos saudáveis; 

❖ Realizar a higiene pessoal com autonomia; 

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

da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e 

outras formas de expressão; 

❖ Reconhecer e diferenciar letras, números, desenhos, fotos e outros sinais 

gráficos nas receitas e em outros gêneros textuais; 

❖ Registrar os experimentos realizados na cozinha por meio de desenhos; 

❖ Estabelecer relações de comparação entre objetos da cozinha e 

ingredientes, observando suas características e propriedades; 

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

e o reaproveitamento de objetos e ingredientes culinários utilizados 

individualmente e coletivamente; 

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

elementos naturais, dos materiais e do ambiente: quente, frio, liso, áspero, 

grosso, fino, doce, salgado, amargo, azedo, fortes e fracos etc; 

❖ Promover o consumo de alimentos saudáveis e o processo de tomada de 

decisões conscientes em relação à alimentação de um modo geral. 

 

5. CONTEÚDOS 

 

❖ Alimentação saudável; 

❖ A diversidade de ingredientes no Brasil; 

❖ A importância da higiene para a construção de hábitos alimentares 

saudáveis; 

❖ O gênero textual receita culinária; 
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❖ Gestos, movimentos e ritmos corporais nos processos de execução de 

receitas culinárias; 

❖ Investigação de ingredientes culinários, identificando suas qualidades, 

características e diferenças; 

❖ Manipulação de diversos ingredientes e acessórios de cozinha; 

❖ Autonomia no processo de alimentação no que se refere às escolhas 

alimentares e ao autosservimento; 

❖ Desenhos, criações artísticas diversas e criação de narrativas com base 

nas experiências vividas nas práticas culinárias. 

 

6. METODOLOGIA 

 

 

Crianças mexem ingredientes no preparo de uma receita de pipoca doce na cozinha experimental 

 

As atividades do projeto serão realizadas na cozinha experimental da 

escola e na sala de aula. 
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Etapa 1: Seleção do ingrediente: 

O ponto de partida das atividades será a seleção de um ingrediente 

(vegetal) e solicitação do item selecionado para algumas famílias (de 3 a 4 

famílias por ingrediente escolhido).  

A escolha do ingrediente a ser trabalhado será de acordo com a 

disponibilidade no Distrito Federal, levando-se em consideração as questões 

de sazonalidade. 

 

Etapa 2: Exploração do ingrediente: 

Campo de experiência predominante: traços, sons, cores e formas / 

escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 

Tendo a criança trazido o ingrediente para a sala de aula/cozinha, 

realizaremos a exploração, analisando todas as questões sensoriais 

relacionadas ao vegetal (cor, tamanho, textura etc.) e aquilo que as crianças 

já conhecem sobre aquele alimento (nome do alimento, sabor, quem já 

experimentou, como comeu o alimento etc). Além disso, serão propostas 

reflexões sobre a origem desse alimento (antes de chegar à nossa sala de 

aula, por onde esse alimento passou? De onde ele veio? Quem plantou? 

Como? Como chegou até o supermercado/feira? Em qual região do Brasil ele 

é mais consumido).  

Após essas explorações, com a mediação do professor, as crianças farão 

um levantamento das possibilidades de uso desse alimento em receitas. 

Além disso, faremos, coletivamente, um breve estudo das propriedades 

nutricionais desse ingrediente. 
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Etapa 3: Escolha e exploração da receita: 

Campo de experiência predominante: espaços, tempos, quantidades, 

relações e transformações. 

 

A etapa seguinte será a escolha, apresentação e exploração da receita 

(ingredientes necessários, quantidades, o que cada um sabe sobre cada 

ingrediente, para que serve cada um, quais são as características, qual a 

função de cada ingrediente na receita etc.). 

 

Etapa 4: Execução da receita: 

Campos de experiência predominantes: corpo, gestos e movimentos / 

espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

Após a exploração do texto, com a mediação do professor, as crianças 

vão executar a receita, levando em consideração toda a técnica e 

gestualidade necessárias para o sucesso de experiências realizadas na 

cozinha. Para essa etapa será necessária a prévia solicitação dos 

ingredientes às famílias e à direção da escola.  

Criança mexe o conteúdo na panela com a supervisão do professor 
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Etapa 5: Degustação: 

Campos de experiência predominantes: corpo, gestos e movimentos / 

espaços, tempos, quantidades, relações e transformações / escuta, fala, 

pensamento e imaginação. 

 

Após a execução da receita, faremos a degustação e o levantamento das 

opiniões em relação ao prato preparado, considerando as sensações 

despertadas durante a experimentação e as transformações ocorridas no 

decorrer da preparação até o resultado final. 

 

Crianças degustam pipoca doce 

 

Etapa 6: Registro: 

Campo de experiência predominante: traços, sons, cores e formas / 

escuta, fala, pensamento e imaginação 

 



296  

  

296 
 

A seguir, na sala de aula, faremos o registro das práticas e explorações 

realizadas na cozinha. Esse registro será por meio de relatórios produzidos 

coletivamente com os alunos, desenhos, produção de cartazes, fotos, vídeos, 

entre outras produções. 

 

Etapa 7: Avaliação: 

Campos de experiência predominantes: escuta, fala, pensamento e 

imaginação / o eu, o outro e o nós. 

 

Nesse momento, professor e alunos farão uma roda de conversa para 

avaliar todas as etapas anteriores, mencionando o que foi bom, o que não 

foi, o que precisa melhorar, entre outras questões que possam surgir nesse 

momento de reflexão coletiva. Essa avaliação será registrada pelo professor 

por meio de um breve relatório. 

 

Etapa 8: Divulgação das práticas: 

Nessa etapa, os registros produzidos pelos alunos serão expostos no 

mural específico da sala vermelha (vespertino) e no blog da escola. 

 

Após a realização de todas essas etapas, um novo ciclo se iniciará com 

outro ingrediente. 

Os ingredientes a serem explorados, bem como as receitas a serem 

produzidas terão como base as sugestões apresentadas por Bela Gil em seus 

4 livros de culinária, em especial no seu terceiro livro, “Bela Cozinha: 

Ingredientes do Brasil” (2016). 
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Esses ingredientes serão trabalhados de acordo com as questões de 

disponibilidade e sazonalidade no Distrito Federal.  

Tendo em vista a riqueza e a diversidade de ingredientes, bem como as 

múltiplas possibilidades de preparo de cada um, não temos a intenção de 

trabalhar com todos. 

Em “Bela Cozinha: Ingredientes do Brasil” (2016), a autora apresenta e 

explora os seguintes ingredientes: 

❖ Abacaxi 

❖ Aipim 

❖ Amendoim 

❖ Castanha-de-caju 

❖ Banana 

❖ Cacau 

❖ Cebola 

❖ Cebolinha 

❖ Cenoura 

❖ Coco 

❖ Cogumelos 

❖ Dendê 

❖ Feijão 

❖ Frutas 

❖ Inhame 

❖ Manga 

❖ Maracujá 

❖ Microfolhas e legumes 

❖ Milho 

❖ Palmito 

❖ Pancs (plantas 

alimentícias não 

convencionais) 

❖ Pimenta 

❖ Quiabo 
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A escolha desse referencial como norteador gastronômico do presente projeto 

se dá pelo fato de Bela Gil ser um dos principais nomes brasileiros da atualidade na 

área de alimentação saudável e também pelo fato de ela considerar a cozinha como 

uma parte essencial da vida. Bela também defende o ensino da culinária nas 

escolas como forma de promoção de hábitos cada vez mais saudáveis, evitando 

que crianças e jovens cresçam como reféns da indústria alimentícia.  

Além do trabalho de Bela Gil, teremos como 

base norteadora das receitas a serem 

executadas o trabalho de Thiago Castanho e 

seus colaboradores no livro “Cozinha de origem: 

pratos brasileiros tradicionais revisitados” (2013). 

Nessa obra, o autor reúne diversas receitas 

tradicionais do Brasil, destacando os aspectos 

culturais e regionais de cada uma, contribuindo 

para a construção de uma imagem positiva do 

patrimônio gastronômico nacional. 

7. EXECUÇÃO 

O projeto será executado de abril a 

dezembro de 2019.  

A intenção inicial é explorar de 1 a 2 

ingredientes por mês. 

As aulas na cozinha experimental ocorrerão às terças-feiras.  

A complementação das atividades realizadas na cozinha ocorrerá nos outros 

dias da semana em sala de aula. 

 

8. RECURSOS 

 

Recursos materiais básicos para uso na cozinha experimental: 

Aluno explora o conteúdo visual de um dos livros de 
Bela Gil 
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❖ Fogão; 

❖ Coifa; 

❖ Forno elétrico; 

❖ Micro-ondas; 

❖ Geladeira com freezer; 

❖ Pia; 

❖ Bancada; 

❖ Assadeiras de diferentes tamanhos e formatos; 

❖ Forminhas para cupcakes; 

❖ Batedeira; 

❖ Liquidificador; 

❖ Multiprocessador; 

❖ Balanças; 

❖ Panelas; 

❖ Peneiras, filtros e coadores; 

❖ Utensílios para misturar: espátulas, colheres, batedores; 

❖ Itens básicos de confeitaria: sacos e bicos de confeitar; 

❖ Pratos de diversos tamanhos e materiais; 

❖ Talheres de diversos tamanhos e materiais; 

❖ Tábuas para corte; 

❖ Potes e recipientes de diversos tamanhos; 

❖ Luvas de proteção térmica; 

❖ Toucas higiênicas descartáveis; 

❖ Aventais para crianças; 

❖ Detergente neutro; 

❖ Papel toalha; 

❖ Papel filme; 

❖ Papel alumínio; 

❖ Álcool de limpeza geral; 

❖ Álcool em gel. 
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Acervo de materiais pedagógicos da escola: 

 

❖ Folhas de papel de diferentes cores, tamanhos e texturas; 

❖ Tesoura; 

❖ Cola; 

❖ Fitas; 

❖ Massa de modelar; 

❖ Tintas; 

❖ Telas; 

❖ Livros de culinária disponíveis; 

❖ Televisor com acesso à internet; 

❖ Entre outros materiais pedagógicos que possam ser necessários de acordo com o 

andamento do projeto e com a criatividade dos envolvidos. 

 

 

Ingredientes culinários para exploração e realização das receitas: 

 

❖ A serem solicitados para as famílias de acordo com cada receita, e sempre 

levando em consideração a disponibilidade e a sazonalidade no Distrito Federal. 

 

 

9. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

O acompanhamento e a avaliação se darão continuamente, tendo como principal 

elemento a observação atenta das práticas, o envolvimento das crianças, o registro das 

atividades realizadas e a análise/avaliação dessas produções.  

Além disso, nas coordenações pedagógicas, individual e coletiva, as ações do 

projeto serão compartilhadas a fim de que todos possam acompanhar e contribuir com 

o constante aprimoramento das práticas empreendidas no projeto. 

Sendo assim, teremos como norteadores das nossas reflexões avaliativas os 

seguintes documentos:  
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❖ Base Nacional Comum Curricular (2017), que preconiza como objetivos 

fundamentais para a Educação Infantil o desenvolvimento de atividades que 

valorizem a brincadeira, o convívio social e a exploração do mundo, tendo como eixo 

norteador os campos de experiências; 

❖ Currículo em Movimento do Distrito Federal (2018), que apresenta uma proposta de 

trabalho focada na realidade de Brasília, visando a oferta de uma Educação Infantil 

que prepare a criança para o exercício de sua autonomia, cidadania e para um 

mundo contemporâneo rico em complexidades e desafios. 
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Projetos da SEDF  

 

 

Esses projetos constam no Guia de Programas e Projetos 2019 da SEDF. Alguns 

dos Projetos estão sendo executados e outros em análise e serão ou não executados 

de acordo com as demandas pedagógicas da escola. A escola está em processo de 

finalização da formulação de alguns projetos, com o propósito de promover a 

interlocução, a troca e a interação entre os campos de experiências, os professores e 

os estudantes: 
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PROJETO 01 

GDF/ SEEDF/ CRE-PP 

JARDIM DE INFÂNCIA 314 SUL 

http://jardim314sul.blogspot.com.br 

3901-2494 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO  

PLENARINHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA - 2019 
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Brasília – 2019 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Plenarinha 

Unidade Escolar proponente: Jardim de Infância 314 Sul 

Tema do Projeto: Plenarinha 

Parcerias (internas e externas à Escola) envolvidas na Execução do Projeto:  

Direção, coordenadora, professores e Comunidade Escolar 

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: Educação Infantil 

Número de Estudantes atendidos: 120 alunos 

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades do Projeto e Período de 

Execução: JI 314 Sul.  

Período: Março a novembro de 2019. 

Responsável pela Execução do Projeto: Todos os Professores, Servidores, Pais e 

Crianças. 
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PLENARINHA 2019 

A Plenarinha é um processo pedagógico realizado desde 2013, no qual as 

crianças participam ativamente das reflexões em torno de seus direitos e necessidades. 

Este projeto materializa-se por meio da escuta sensível e atenta às crianças, de forma 

a considerar sua percepção sobre as situações que vivenciam na escola e na 

sociedade. Nesta perspectiva, a Plenarinha é um dos espaços abertos que permitem 

nas escolas as crianças exercitarem seus fazeres como sujeito ativo, participativo e 

protagonista de sua própria história incluindo suas diferentes visões ao contexto 

escolar. A temática “Brincando e Encantando com Histórias” é fruto da avaliação final 

do Projeto apresentada pelas Unidades Escolares de Educação Infantil públicas e 

parceiras da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), realizada em 2018.  

A VI Plenarinha - 2019 destaca a importância do brincar na escola, que constitui um 

processo de aprendizagem. Assim, tem como objetivo vivenciar o brincar, a brincadeira 

e o brinquedo como ferramenta para aprender, desenvolver e expressar-se de maneira 

integral. 

Breve Histórico da Plenarinha: 

•A I Plenarinha 2013 - iniciou o movimento de escuta sensível das crianças a respeito 

dos tempos, espaços e materiais, com o 

objetivo de incluí-los no Currículo em 

Movimento da Educação Básica – Educação 

Infantil. O produto foi a inserção da 

manifestação das crianças no Currículo.  

•A II Plenarinha 2014 - Tema: Plano Distrital 

pela Primeira Infância (PDPI). Teve como 

produto o caderno “Eu cidadão – da Plenarinha 

à Participação”.  

•A III Plenarinha 2015 – Tema: Uma 

possibilidade para a (re)construção do Projeto 

Político-Pedagógico. Com a participação das 

crianças na elaboração do PPP de cada 

Unidade Escolar que oferta atendimento à Educação Infantil.  
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•A IV Plenarinha 2016 - Tema: A cidade e o campo que as crianças querem.  

•V Plenarinha 2017 - Tema: A Criança e a Natureza: por um crescimento sustentável. 

Nasceu o livro infantil “Meu Quintal”, ilustrado por crianças das 14 CRE.  

•VI Plenarinha 2018 - Tema: “Universo do brincar”. Serão atendidos estudantes da 

Educação Infantil – creche e pré-escola de Unidades Escolares Públicas e Instituições 

Parceiras e Anos Inicias do Ensino Fundamental. Como Participar A VI Plenarinha será 

desenvolvida em todas as UEs de Educação Infantil e primeiros ano do Ensino 

Fundamental das 14 CREs, por meio de projetos pedagógicos inseridos no PPP com o 

tema desta edição: “Universo do brincar”.  

 

OBJETIVO GERAL:  

- Oportunizar às crianças da Educação Infantil na Rede Pública e Conveniada de 

Ensino do Distrito Federal, por meio da escuta sensível e atenta, a promoção de seu 

exercício de cidadão ativo, participativo e conhecedor dos seus direitos e deveres, 

vivenciando a interlocução com o Currículo da Educação Infantil em suas diferentes 

expressões e linguagens.  

  

CRONOGRAMA RESUMIDO DE POSSÍVEIS EXPLORAÇÕES  

  

 

MÊS ATIVIDADES  

 MARÇO - Apresentação do Guia - Estudo sobre o tema em Coordenação 
Coletiva - Início da aplicação do Projeto 

ABRIL - Primeiro dia de formação da Educação Infantil/ 
 

MAIO Jogos, histórias e Brincadeiras 
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JUNHO Jogos, histórias e Brincadeiras 

JULHO Jogos, histórias e Brincadeiras 

AGOSTO 
Jogos, histórias e Brincadeiras 

SETEMBRO 
Jogos, histórias e Brincadeiras 

OUTUBRO 
Jogos, histórias e Brincadeiras 

NOVEMBRO 
Exposição Local 

  

As parcerias são agendadas conforme confirmação do calendário escolar e 

andamento dos projetos pedagógicos. 

 

AVALIAÇÃO:  

O Projeto será avaliado ao longo de todo ano letivo, através da participação e escuta 

sensível das crianças. 
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PROJETO 02 

GDF/ SEEDF/ CRE-PP 

JARDIM DE INFÂNCIA 314 SUL 

http://jardim314sul.blogspot.com.br 

3901-2494 

 

 

 

 

PROJETO  

INSERÇÃO, 

ACOLHIMENTO E 

TRANSIÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA – 2019 
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Brasília – 2019 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Transição 

Unidade Escolar proponente: Jardim de Infância 314 Sul 

Tema do Projeto: Transição 

Parcerias (internas e externas à Escola) envolvidas na Execução do Projeto:  

Direção, coordenadora, professores, Comunidade Escolar e Escola Sequencial. 

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: Educação Infantil 

Número de Estudantes atendidos: 120 alunos 

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades do Projeto e Período de 

Execução: JI 314 Sul. 

 Período: Março a novembro de 2019. 

Responsável pela Execução do Projeto: Todos os Professores, Servidores, Pais e 

Crianças. 
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JUSTIFICATIVA:  

É um projeto que trata da transição dos sujeitos no espaço escolar atentando para 

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

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

que estes momentos proporcionam. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394/96, ao anunciar a 

educação infantil, realizada em creches e pré-escolas, como primeira etapa da 

educação básica, sugere um esforço integrador da educação infantil com os demais 

níveis educacionais, ensino fundamental e médio. Outros documentos que se seguem 

à LDBEN e, inclusive, os mais recentes como a Resolução CNE/CEB nº.4, de 

13/07/2010, mencionam, explícita ou implicitamente, o caráter de organicidade, 

seqüencialidade e articulação que deve presidir a estruturação da educação básica 

brasileira realizada pelos próprios níveis educacionais através de ações coordenadas: 

1º As etapas e as modalidades do processo de escolarização estruturam-se de modo 
orgânico, sequencial e articulado, de maneira complexa, embora permanecendo 
individualizadas ao logo do percurso do estudante, apesar das mudanças por que 
passam: 

I - a dimensão orgânica é atendida quando são observadas as especificidades e as 
diferenças de cada sistema educativo, sem perder o que lhes é comum: as 
semelhanças e as identidades que lhe são inerentes; 

II - a dimensão sequencial compreende os processos educativos que acompanham 
as exigências de aprendizagens definidas em cada etapa do percurso formativo, 
contínuo e progressivo, da Educação Básica até a Educação Superior, constituindo-
se em diferentes e insubstituíveis momentos da vida dos educandos; 

III - a articulação das dimensões orgânica e sequencial das etapas e das modalidades 
da Educação Básica, e destas com a Educação Superior, implica ação coordenada e 
integradora do seu conjunto. (BRASIL, 2010ª) 

Permanece, contudo, o enorme desafio de realizar a integração de níveis 

educacionais que, na verdade, historicamente constituíram-se diferentes instituições 

educacionais e que se estabelecem como universos com muitas especificidades. Este 

projeto convida a escola para abrir-se à análise e à discussão das possíveis transições 

que nela ocorrem para se propor ações contínuas de encaminhamento e de 

acolhimento que contribuam para as aprendizagens dos estudantes.  

É comum tratar sobre a adaptação da criança na etapa Educação Infantil. 

Entretanto, não há unanimidade em relação ao termo utilizado para nomear o período 
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de ingresso da criança na instituição de educação para a primeira infância. Podem ser 

usados os termos adaptação, acolhimento e inserção. Como se sabe, a escolha do 

termo revela concepções sobre as crianças e o modo de condução do trabalho dos 

profissionais da educação, bem como os pressupostos teóricos que fundamentam a 

prática educativa. Nesse sentido, ao tomar como referência os pressupostos teóricos 

que fundamentam este Currículo, opta-se por outra terminologia, que não adaptação, 

pois, para a Psicologia Histórico-Cultural, o processo de adaptação contribui para a 

ocorrência da acomodação, favorecendo a estagnação do desenvolvimento humano, o 

que não revela a intencionalidade educativa da SEEDF. Para tal perspectiva teórica, o 

que contribui para o desenvolvimento humano é o processo de inadaptação, pois esse 

provoca o ser humano a desenvolver-se.  Se o ambiente não oferecesse nenhum 

obstáculo a seu desenvolvimento natural, não haveria base alguma para o surgimento 

de uma ação criadora. Mas, ao contrário, a inadaptação é a condição principal para o 

desenvolvimento humano, pois faz emergir a necessidade de transformação do 

ambiente (SILVA, 2012, p. 21). Na verdade, todos os seres humanos vivenciam novas 

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

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

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

Como na Educação Infantil se lida com bebês, crianças bem pequenas e 

crianças pequenas em processo de transição da casa para o mundo mais amplo, o 

acolhimento ganha ainda mais sentido. Ressalta-se que esse período pode ser 

abordado de diferentes pontos de vista: o olhar da criança, das famílias e/ou 

responsáveis, e o da instituição de educação para a primeira infância. Ações de 

acolhimento precisam prever que linguagens, sentimentos, emoções, aprendizagens 

estejam oportunizando a consolidação da liberdade, da autonomia e do protagonismo 

infantil. Todos, crianças e adultos, são sensíveis ao acolhimento. Afinal quem não gosta 

de ser bem recebido? A qualidade do acolhimento garante o êxito da inserção da 

criança no contexto da Educação Infantil. Para que isso ocorra, é fundamental que se 

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

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

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

o estabelecimento de vínculos positivos depende fundamentalmente da forma como a 
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criança e sua família e/ou responsáveis são acolhidos na instituição que oferta 

Educação Infantil. 

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

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

amplia o papel e a responsabilidade da U.E. nesse momento. Por isso, a forma como 

a U.E.  efetiva o período de acolhida revela a concepção de educação e de criança que 

orienta suas práticas. Para tal, o acolhimento é fundamental, para não reproduzir o 

espontaneísmo e a falta de reflexão. Pensar como se dará a chegada das crianças 

(novas ou não) nos primeiros dias do calendário e no decorrer do ano letivo, pensar nos 

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

famílias e/ou responsáveis e suas inseguranças são aspectos importantes para 

assegurar a qualidade do acolhimento. 

 

Dentro do contexto educativo, manifestações, reações e sentimentos podem ser 

de caráter transitório ou permanente. Respeitar os jeitos de ser e estar no mundo e os 

rituais das crianças ajudam em uma transição suave e confiável, incluindo crianças 

estrangeiras, indígenas, refugiadas, quilombolas, etc. O acolhimento é um princípio a 

ser concretizado em várias situações que acontecem com as crianças: nos atrasos, no 

retorno após viagem ou doença, em um acidente ou incidente durante o ano letivo. Isso 

porque o acolhimento, para além das datas, materializa a humanização da educação, 

valendo, portanto, para os primeiros dias e também ao longo do processo educativo. 

Os princípios orientadores de um currículo que se propõe a ser integrado – 

unicidade teoria-prática, interdisciplinaridade, contextualização e flexibilização – 

apresentam grandes possibilidades de serem incorporados ao dia a dia das instituições 

que ofertam Educação Infantil, favorecendo uma organização temporal que respeite o 

ciclo de aprendizagens dos bebês, das crianças bem pequenas e das crianças 

pequenas. 

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

de assumir modificações faz a instituição que oferta Educação Infantil se movimentar, 

porque tais elementos propõem alternativas de mudança, de início de novo momento 

de inquietação e de questionamentos no que diz respeito ao planejamento pedagógico, 

à avaliação, à didática aplicada e ao processo de desenvolvimento das aprendizagens. 
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A reorganização dos tempos e dos espaços exige mobilização de todo o corpo docente 

no sentido de encontrar soluções, discutir estratégias e tomar decisões quanto ao 

planejamento e avaliação das ações pedagógicas. A responsabilidade da elaboração 

desse projeto educativo cabe, ao mesmo tempo, a todos profissionais da educação e a 

cada um em particular, uma vez que todas as decisões são o resultado das discussões 

do coletivo. Mais que uma instituição que oferta Educação Infantil organizada em ciclos, 

esta é uma instituição educativa que se reinventa, ao buscar mudar e inovar, de modo 

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

modalidades da Educação Básica. 

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

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

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

transição no interior da própria instituição educativa e transição da Educação Infantil 

para o Ensino Fundamental e ainda a transição de crianças  estrangeiras, indígenas, 

refugiadas, quilombolas, etc. 

 

 

A atenção ao acolhimento e às estratégias pedagógicas para esse momento 

precisam considerar as especificidades de cada um nesses períodos, observando as 

necessidades de cada criança. 

É preciso sensibilidade para o acolhimento, para a inserção e para as diversas 

possibilidades de transição que ocorrem na Educação Infantil, tais como períodos 

prolongados em que a criança fica afastada da instituição educativa e, ao retornar, 

depara-se com algum tipo de conflito por estar novamente adentrando um espaço que 

se diferencia, em vários aspectos, de sua casa; transições que ocorrem entre os 

períodos de férias ou de passagem de um ano para outro, entre outras. A passagem 
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do conhecido para o desconhecido pode desencadear sentimentos de ansiedade, 

expectativas positivas e negativas, tensões, estresses, medos, traumas e crises, que, 

caso ocorram, incidem sobre o desenvolvimento integral da criança (FACCI, 2004). 

Aos adultos cabe um olhar cuidadoso e uma postura acolhedora e afetuosa 

sobre os processos vivenciados pela criança, criando estratégias adequadas aos 

diferentes momentos de acolhida, inserção e transição. Assim, durante a inserção 

inicial, a U.E. deve favorecer um ambiente físico e social onde as crianças se sintam 

protegidas, acolhidas e seguras para arriscarem e enfrentarem desafios. 

Em relação à transição para o Ensino Fundamental, as DCNEI recomendam: 

 

- perceber a convergência necessária entre as etapas, tendo a educação como um 

direito das crianças, compreendendo-as como sujeitos de cultura e cidadãos de direitos; 

- ler, estudar e discutir os currículos tanto da Educação Infantil quanto do Ensino 

Fundamental, mais especificamente dos anos que compreendem o Bloco Inicial de 

Alfabetização – BIA do 2º Ciclo; 

- possibilitar momentos de visita e primeiro contato com a instituição educativa que 

receberá a criança da Educação Infantil no ano seguinte; 

- envolver as famílias e/ou responsáveis no processo de transição entre as etapas, por 

se tratar de um momento de insegurança e dúvidas para muitos. 

 

Outra questão que merece estar registrada nessa Proposta Pedagógica é afirmar 

que a Educação Infantil não tem por intuito preparar as crianças para o Ensino 

Fundamental. É certo que, na condição de etapas da Educação Básica, a Educação 

Infantil e o Ensino Fundamental precisam estabelecer uma articulação, entendendo que 

a criança que chega a essa etapa continua sendo criança e precisa ser compreendida 

dentro de suas especificidades. 

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

os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento presumidos nos dispositivos legais 

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

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

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

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

tem finalidades próprias que devem ser alcançadas na perspectiva do desenvolvimento 
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infantil, ao se respeitar as brincadeiras e interações e o cuidar e educar, no tempo 

singular da primeira infância. 

 

 

OBJETIVO GERAL:  

 

Facilitar o processo de transição aos alunos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

• Identificar os sentimentos das crianças sobre o processo de mudança de 

escola. 

• Proporcionar momentos de visitação para os alunos que deixaram nossa 

escola no ano anterior. 

• Facilitar a integração dos serviços do JI 314 Sul e a escola sequencial. 

• Acolher e orientar as famílias no processo de transição. 

• Proporcionar momentos de visitação ao longo do ano de nossos alunos 

para a escola sequencial. 

PROCEDIMENTOS: 

 Planejamento coletivo com todos os servidores da escola para traçar as ações 

desenvolvidas; 

 Envolvimento de todos os profissionais da educação; 

 Participação das famílias e/ou responsáveis e da comunidade; 

 Atendimento à diversidade; 

Consideração dos sentimentos das crianças e dos adultos. 

Agendar com a escola sequencial, no início do ano letivo, eventos onde seja 

possível unir os alunos do 2º período e os alunos do 1º ano. 

Realizar encontros de formação sobre o tema Transição entre professores do JI 

314 Sul e professores da escola sequencial. 
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Promover encontros com as famílias e a direção da escola sequencial, visando 

estreitar laços e a tomada de conhecimento das especificidades da nova escola. 

Contar histórias no pátio e em sala de aula sobre mudanças e sobre os 

sentimentos normais que a situação traz. 

Realizar visitas guiadas à escola sequencial para que os alunos se familiarizem 

com o novo espaço. 

CRONOGRAMA:  

Todo ano letivo. 

AVALIAÇÃO:  

O projeto será avaliado ao longo do ano por toda equipe docente, alunos e comunidade 

escolar, através de observação, relatos e escuta sensível. 
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PROJETO 03 

GDF/ SEEDF/ CRE-PP 

JARDIM DE INFÂNCIA 314 SUL 

http://jardim314sul.blogspot.com.br 

3901-2494 

 

 

 

 

 

PROJETO  

ÁGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA – 2019 
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Brasília – 2019 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: ÁGUA 

Unidade Escolar proponente: Jardim de Infância 314 Sul 

Tema do Projeto: Meio Ambiente 

Parcerias (internas e externas à Escola) envolvidas na Execução do Projeto:  

Direção, coordenadora, professores, Comunidade Escolar e Escola Sequencial. 

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: Educação Infantil 

Número de Estudantes atendidos: 120 alunos 

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades do Projeto e Período de 

Execução: JI 314 Sul.  

Período: Março a novembro de 2019. 

Responsável pela Execução do Projeto: Todos os Professores, Servidores, Pais e 

Crianças. 
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JUSTIFICATIVA: 

 O projeto tem o objetivo de mobilizar a comunidade escolar para a necessidade 

de cuidado e uso sustentável da água. Dessa forma, o foco é  a promoção de ações 

efetivas referentes a temática da água, precedendo o 8º Fórum Mundial da Água, pela 

primeira vez em um país da América do sul, na cidade de Brasília , de 17 a 23 de março 

de 2018. Entre as principais discussões elencadas nos seminários, podemos citar: a 

abordagem da água como elemento promotor de saúde; a relevância do saneamento 

básico e a qualidade da água; a vegetação do cerrado e as bacias hidrográficas do DF; 

a sustentabilidade hídrica e segurança alimentar; as tecnologias e práticas sustentáveis 

de uso e gestão da água; o desperdício e o consumo consciente; conceito de água 

virtual, entre outros.  

Podemos destacar a parceria com o projeto  Mensageiros da Água (em parceria 

com a Caesb, IBRAM e DIVAL). 

Pautado no Eixo Temático Transversal intitulado Educação para a 

Sustentabilidade, onde as atividades pedagógicas relativas à educação socioambiental 

devem ser implementadas com vistas a uma sociedade igualitária, que atenda as 

necessidades do presente , conservando os recursos naturais para as gerações futuras 

e para tanto, promove oficinas temáticas e projetos sustentáveis utilizando tecnologias 

de baixo custo.  

É de responsabilidade de todos fazerem sua parte quanto ao uso sustentável da 

água. A escola, em acordo com seu papel problematizador, busca incitar na 

criança/aluno responsabilidade e sensibilidade com o meio ambiente, para que se 

tornem indivíduos não passivos diante dos problemas sociais, ambientais e políticos, 

sendo o uso sustentável da água uma destas responsabilidades e a falta de água 

potável um destes problemas. 

OBJETIVO GERAL: 

Mobilizar a comunidade escolar para a necessidade de cuidado e uso 

sustentável da água 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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Identificar os muitos diferentes usos da água no nosso cotidiano; 

Conscientizar quanto ao uso sustentável e inteligente da água e outros recursos 

naturais finitos. 

Perceber o papel do ser humano nas soluções e problemas relacionados a água; 

Desenvolver a imaginação, a capacidade de abstração e interpretação; 

Aumentar o vocabulário e as formas de se compreender a realidade (óticas); 

Trabalhar a linguagem oral e escrita, e o trabalho em equipe. 

DESENVOLVIMENTO: 

Debater a importância da água, coletando dos próprios alunos quais são seus 

conhecimentos anteriores sobre o tema. 

Criar conjuntamente um mural informativo que se atualiza constantemente 

conforme novas informações são descobertas a cada aula; 

Ouvir e cantar músicas sobre a água, assistir filmes e fazer jogos e brincadeiras 

dirigidas para familiarizá-los com o tema de forma lúdica. 

Fazer passeata pelos arredores da Escola, fazendo uso de cartazes e gritos de 

guerra de conscientização do uso racional da água. 

Fazer recortes e colagem; 

Desenhos (expressão artística e criativa); 

Fazer com que proponham soluções e exercitem a criatividade e o raciocínio; 

Fazer uma experiência sobre os estados da água (líquido, sólido e gasoso); 

Observar o clima diariamente (coleta de dados e informações) e desenvolver 

atividades sobre a chuva, como a criação e confecção de um livro com o ciclo da chuva; 

Indagar como, para quê e quantas vezes usamos a água no nosso cotidiano e 

pensar em formas para diminuir o consumo; 
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Ressaltar a importância da água para nossa sobrevivência e os benefícios para 

a saúde quando bebemos bastante água. 

AVALIAÇÃO: 

  O Projeto será avaliado durante o ano, através dos hábitos e atitudes dos alunos 

em relação ao uso consciente da água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



322  

  

322 
 

PROJETO 04 

 

GDF/ SEEDF/ CRE-PP 

JARDIM DE INFÂNCIA 314 SUL 

http://jardim314sul.blogspot.com.br 

3901-2494 

 

 

 

 

PROJETO  

DIVERSIDADE 

ÉTNICO CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA – 2019 
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Brasília – 2019 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Diversidade Étnico Cultural 

Unidade Escolar proponente: Jardim de Infância 314 Sul 

Tema do Projeto: Diversidade 

Parcerias (internas e externas à Escola) envolvidas na Execução do Projeto:  

Direção, coordenadora, professores, Comunidade Escolar e Escola Sequencial. 

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: Educação Infantil 

Número de Estudantes atendidos: 120 alunos 

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades do Projeto e Período de 

Execução: JI 314 Sul.  

Período: Março a novembro de 2019. 

Responsável pela Execução do Projeto: Todos os Professores, Servidores, Pais e 

Crianças. 
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JUSTIFICATIVA 

Promoção do respeito mútuo, do respeito ao outro, do reconhecimento das 

diferenças, da possibilidade de se falar sobre as diferenças sem medo, receio ou 

preconceito. Destaque à diversidade étnico-racial, favorecendo à sensibilização e à 

construção de estratégias pedagógicas para melhor equacionar questões ligadas ao 

acervo cultural dos povos negro e indígena.  

O tema está presente no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

e deve ser debatido ou trabalhado. Além disso as DCNEI, no seu artigo 9º, determinam 

que devem ser garantidas as crianças experiências que permitam o reconhecimento da 

diversidade e manifestações culturais. 

...A abordagem do tema da educação inclusiva remete à inclusão de pessoas com 

necessidades específicas, todavia, convém pensar na educação para incluir a 

diversidade humana, com acolhimento e respeito à diversidade humana em todos os 

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

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

estrangeiras, refugiados, assentadas e acampadas da reforma agrária, de povos 

tradicionais, entre outras. 

Portanto, trata-se de um projeto de educação para a emancipação humana, que 

conhece, respeita e acolhe a diversidade, entendendo que, de fato, todas as pessoas 

são diferentes (em características, necessidades, gostos, anseios, crenças, formas de 

pensar e se posicionar no mundo), e essas diferenças não se constituem em ameaça, 

mas em riqueza para a humanidade. 

No dispositivo do Artigo 26-A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei nº 9394/1996), na Portaria nº 279, de 19 de Setembro de 2018, a Lei n° 11.645/2008 

e o Currículo em Movimento da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal (SEEDF). 

Os dispositivos legais estabelecem a valorização da identidade étnico-cultural e dos 

direitos humanos dos povos, prevendo o acolhimento e atendimento na Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal bem como atividades que considerem a diversidade étnica e 

cultural devem ser contempladas em ações pedagógicas ao longo do ano letivo. 
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Além dos povos indígenas, é marcante no DF a presença de comunidade 

remanescente quilombola, a saber a Comunidade Mesquita, que fica na região do 

entorno do Distrito Federal. É importante destacar esse ponto, pois o Distrito Federal tem 

intensa relação, das mais diversas formas, com as cidades de seu entorno. O respeito é 

essencial no processo educativo e, nesse sentido, destaca-se as crianças indígenas, 

estrangeiras e/ou refugiadas que precisam de atenção em relação à sua inserção em 

uma nova cultura que possui muitas diferenças, dentre elas, a língua. As instituições que 

atendem à Educação Infantil precisam se organizar para acolher essas crianças, de 

forma que tenham um olhar e uma escuta sensível às suas necessidades, buscando 

estratégias de comunicação e de inserção no coletivo das próprias crianças, por meio de 

inúmeras formas de expressão que podem ser vivenciadas pelos humanos. Cabe ainda 

destacar o esforço no sentido de estabelecer comunicação entre a instituição educativa, 

a criança e sua família e/ou responsáveis, focando nos aspectos afetivos e cognitivos, 

bem como motores, sensoriais e sociais, imbricados nas relações educativas. Portanto, 

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

histórias e modos de vida e de estar no mundo da criança, bem como sua formação 

identitária nas relações que estabelece com sua cultura. Dessa maneira, a instituição 

que oferta Educação Infantil deve proporcionar ocasiões de trocas de vivências e 

experiências entre as diversas infâncias existentes em seus espaços educativos, 

ampliando as possibilidades de desenvolvimento de cada criança como sujeito que se 

constitui também nesse espaço social. 

Ninguém é igual a ninguém. Cada um foi gerado e desenvolvido por meio de uma 

fórmula única, que nunca poderá ser copiada e sim valorizada, por aquilo que tem de 

melhor, ser diferente e único é uma característica de todo ser humano. Saber reconhecer 

o que há de único e característico de cada educando “rotulado” ou não, é fundamental 

para que se possa ajuda-lo a desenvolver-se plenamente. Esse é o real valor das 

diferenças. É essa aprendizagem que se inicia muito cedo, desde quando começamos a 

adquirir a percepção de quem somos e de quem é o outro, que merece ser respeitado e 

valorizado, independente de cor, etnia ou deficiência. Durante a Educação Infantil as 

crianças estão em pleno desenvolvimento desta consciência, portanto, não podemos 

perder a oportunidade de ressaltar ainda mais a questão. 
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A dialética entre o direito à igualdade e o direito à diferença na educação escolar 

como dever do Estado e direito do cidadão não é uma relação simples, por isso deve ser 

trabalhada desde cedo. De um lado, é preciso fazer a defesa da igualdade como princípio 

de cidadania. A igualdade é o foco pelo qual homens lutaram para eliminar os privilégios 

de sangue, de etnia, de religião ou de crença. Ela ainda é o norte pelo qual as pessoas 

lutam para ir reduzindo as desigualdades e eliminando as diferenças discriminatórias. 

Por isso, as escolas devem combater as discriminações no que se referem a: 

origem, etnia, sexo, religião, cor, crença ou deficiência. Um tratamento diferenciado só 

se justifica perante uma situação objetiva e racional e cuja aplicação considere o contexto 

mais amplo. Desse modo, a educação como direito e sua efetivação em práticas sociais 

se convertem em instrumento de redução das desigualdades e das discriminações e 

possibilitam uma aproximação pacífica entre os povos de todo o mundo. 

OBJETIVOS:  

•Promover o trabalho de pesquisa histórica, cultural e social, para efetivação de 

projetos de trabalhos, atividades e procedimentos de inserção da questão inter-racial; 

 •Incorporar como conteúdo do currículo escolar a história e cultura dos povos 

negros;  

•Promover a reflexão sobre a presença negra nas artes brasileiras; 

 

METODOLOGIA: 

Antes da intervenção e com o auxilio do professor regente, pedir através de bilhete 

que os pais enviem para a escola fotografias dos alunos, pais, avós, irmãos, tios, enfim 

familiares. Colocar identificação no verso das fotografias e montar um mural. O início 

do projeto será a partir deste mural. Realizar uma análise das diferenças e semelhanças 

entre as pessoas do mural, (com quem se parecem ou não, se todos são iguais). Cada 

aluno terá a oportunidade de apresentar seus familiares. Distribuir folhas para que os 

alunos desenhem sua família. Finalmente junto aos alunos refletir sobre as diferenças 

entre as pessoas. Realizar Rodas de Conversas cm os alunos sobre o tema. 

Proporcionar momentos de valorização das diversas culturas e etnias. Promover o auto 
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conhecimento e auto valorização através de livros, poesias, jogos, desenhos, filmes, 

desenhos, etc 

 

AVALIAÇÃO: 

A avaliação acontecerá no decorrer das aulas de acordo com a participação, 

organização dos trabalhos, empenho, criatividade, etc. 

 

 

•  Projeto Inclusão Social desde a Infância (Projeto em análise): 

O Programa é oferecido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - 

TRE-DF em parceria com a SEEDF aos estudantes da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental - Anos Iniciais, com o objetivo de promover a inclusão social e cultural por 

meio da associação dos personagens do Folclore Brasileiro com temas sociais 

contemporâneos.  

A implementação pedagógica do programa é realizada pela unidade escolar com 

apoio do TRE. Utilizando uma metodologia lúdica e por meio de lendas folclóricas, 

personagens candidatos à presidência do Folclore - Vitória Reǵia, Iara, Curupira, Saci-

Pererê, Negrinho do Pastoreiro - elegem temas que podem-se vincular à questões 

sociais de extrema importância, tais como: a racionalização da água, a relação do 

homem com o meio ambiente, o papel da mulher na sociedade, o preconceito às 

diferenças e a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade.  

Por meio de uma campanha eleitoral, promovem o debate entre os estudantes. 

Ao término da campanha é realizada a eleição, similar ao pleito oficial, em que os 

estudantes, utilizando um título eleitoral fictício e com uso de urna eletrônica, votam no 

candidato que abordou o tema que ele julga prioritário para sua escola ou comunidade. 
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• Projeto Educação Patrimonial: 

Com o objetivo de dar continuidade às ações de implementação da Política de 

Educação Patrimonial da SEEDF (Portaria Nº 265/2016 - SEEDF), em parceria com o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o projeto têm como 

principal objetivo fomentar a discussão sobre o patrimônio cultural, assim como 

estimular que a própria comunidade busque identificar e valorizar as suas referências 

culturais. Nesta perspectiva, considera a comunidade escolar como protagonista para 

inventariar, descrever, classificar e definir o que lhe discerne e lhe afeta como 

patrimônio, numa construção dialógica do conhecimento acerca de seu patrimônio 

cultural e dos bens públicos comum. Alinha, ainda, o tema da preservação do 

patrimônio cultural ao entendimento de elementos como território, convívio e cidade 

como possibilidade de constante aprendizado e formação, associando valores como 

cidadania, participação social e melhoria de vida.  

 

• Projeto FESTIC (Projeto em análise): 

Público-alvo: estudantes da Educação Infantil. 

O Festival de Tecnologia, Inovação e Ciência – FESTIC possui como tema este 

ano a “Bioeconomia: Diversidade e Riquezas para o Desenvolvimento Sustentável” 

(Doc. SEI/GDF 18152396). Com objetivo de incentivar a criatividade e a reflexão dos 

estudantes por meio da criação, desenvolvimento e apresentação de projetos 

científicos e tecnológicos em diversas áreas do conhecimento, o FESTIC assume um 

importante papel social incentivando a própria cultura à investigação; o 

desenvolvimento de competências como liderança e trabalho em equipe; a inovação, o 

empreendedorismo e protagonismo dos estudantes em seus processos do saber 

A ação é realizada em etapas regionais, locais e uma etapa distrital, a qual reúne 

os trabalhos selecionados nas etapas regionais.  

O FESTIC da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal é um evento que 

socializa as vivências interdisciplinares e/ou inovadoras realizadas por estudantes, 

valorizando o trabalho pedagógico e fortalecendo a aprendizagem.  
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• Projeto DETRAN nas Escolas (Projeto em análise): 

Visa à implantação da Educação para o Trânsito na Rede Pública de Ensino do 

DF, de maneira constante, por meio da capacitação de profissionais de magistério da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal e da distribuição de material de apoio 

didático com a temática “trânsito” para os estudantes da Educação Básica. Dessa 

forma, o programa objetiva a promoção da educação para o trânsito, em cumprimento 

às políticas públicas sobre essa temática, contribuindo com a formação de indivíduos 

conscientes e críticos, que possam vir a transformar a sociedade. O Detran desenvolve 

várias ações em parceria com a Secretaria de Educação, cuja temática envolve 

“trânsito”.  

 

• Projeto Papai Noel dos Correios (Projeto em análise): 

O Projeto Papai Noel dos Correios, parceria entre a SEEDF e os Correios desde 

2011, tem o objetivo de oportunizar um natal solidário e mais alegre aos estudantes da 

rede pública de ensino, com o apoio expressivo da sociedade civil, e promover o 

desenvolvimento da escrita e redação por meio da elaboração, pelos estudantes, de 

cartas destinadas ao Papai Noel. O Papai Noel dos Correios atende crianças em 

situação de vulnerabilidade sociofinanceira, matriculadas nas unidades escolares da 

Rede Pública de Ensino - Educação Infantil (creche e pré-escola) e Ensino 

Fundamental (Anos Iniciais - até 11 anos de idade ou cursando até o 5º ano). As 

unidades escolares organizam-se, conforme cronograma do projeto, para que os 

estudantes confeccionem as cartas com pedidos de presentes de natal ao Papai Noel 

e, os Correios, em articulação com a sociedade civil, 

procura atender a esses pedidos.  

A cada ano as CRE indicam novas unidades 

escolares para participarem do projeto, sendo 

atendidas, aproximadamente, 15.000 cartas de 

estudantes, por edição.  
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14 - ANEXOS   

ANEXO A - RDIA - Relatório Descritivo Individual de Acompanhamento 

do Aluno  

GOVERNO DO   DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
                             SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

   

RELATÓRIO DESCRITIVO INDIVIDUAL DE ACOMPANHAMENTO 

SEMESTRAL DO ALUNO 

  

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO _________________________________________________  

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL ____________________________________________  

ENDEREÇO/TELEFONE____________________________________________________________  

  

DADOS DO ALUNO:  

ALUNO (A) _____________________________________________________________________________________ 

IDADE ________ (anos) e ________ (meses)       

              Berçário I                    Berçário II                     Maternal I                   Maternal II                    1º Período                   2º P 

Turma: __________                                  Turno:              Matutino                       Vespertino                     Integral  

Situação do aluno frente aos âmbitos de experiência e eixos trabalhados no___semestre.     

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________  

          Professor (a) / Matrícula  

  

  ______________________________                                                                    

   Secretário (a) / Matrícula                 

                                     

          

______________________________              

               Pais e/ou responsáveis  

  

 Orientações Gerais: A) O Relatório Descritivo Individual do Aluno é documento oficial da Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal, devendo ser apresentado à Coordenação de Supervisão Institucional e Normas 

de Ensino -COSINE, quando solicitado. B) será usado como fonte informativa em reuniões com os pais e/ou 

responsáveis pelo aluno, na coordenação pedagógica, no trabalho com alunos que demandam necessidades 

específicas. C) Deve ser preenchido sem emendas ou rasuras. D) O professor deve registrar informações acerca 

do desenvolvimento integral da criança, contemplando os aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais 

em consonância com o Currículo de Educação Básica das escolas Públicas do Distrito Federal - Educação 

Infantil. E) Deve registrar ainda as orientações, as providências e os encaminhamentos em relação aos aspectos 

que necessitam de algum tipo de intervenção. F) O professor poderá fazer uso de outras formas de registro a 

fim de anotar suas observações sobre cada aluno para subsidiar o preenchimento do Relatório Semestral. G) 

Ao término de cada semestre, o professor assinará no local acima, solicitará ciência dos pais e/ou responsáveis, 

em seguida encaminhará ao secretário para ciência e arquivamento na pasta do aluno.  
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ANEXO B – Calendário Anual 2019 – GDF/ SEDF  

 

 

 

 

 

Calendário anual 2019 

Portaria nº 365   de 06/11/18 
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15 - APÊNDICES  
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APÊNDICE A - Plano De Ação Da Equipe Especializada De Apoio À  

Aprendizagem - EEAA  

  

OBJETIVO  
 Promover a melhoria e a promoção da melhoria da qualidade do processo 

de ensino e aprendizagem por meio de ações institucionais preventivas, 
interventivas e avaliativas, visando a diminuição das queixas escolares e 
manifestações de fracasso escolar bem como contribuir para a melhoria do 
desempenho dos alunos pela concretização da cultura de sucesso escolar.   
 
 REGULAMENTAÇÃO  
   A PORTARIA Nº 30, DE 29 DE JANEIRO DE 2013 - Dispõe sobre a 
regulamentação das atividades das Equipes Especializadas de Apoio à 
Aprendizagem, estabelecendo critérios para a atuação dos profissionais em 
exercício nos Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem. O  Art. 5º diz que  a 
atuação das Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem deverá ser 
direcionada para o assessoramento à prática pedagógica e ao acompanhamento do 
processo de ensino-aprendizagem em suas perspectivas preventiva, institucional e 
interventiva, sempre em articulação com os profissionais do serviço de Orientação 
Educacional e das Salas de Recursos, quando se tratar dos alunos com 
necessidades educacionais especiais.  

  

NÍVEIS DE ATUAÇÃO DA EEAA  

 Institucional - Mapeamento institucional e estudo das características físicas e 
relacionais da escola;  

 Preventiva – Assessoramento à comunidade escolar e acontece através da 
inserção e participação no cotidiano da escola;  

 Interventiva – Acompanhamento do processo de ensino aprendizagem, devendo 
acontecer concomitante com as outras duas atuações, com o foco na promoção da 
reflexão junto aos atores da escola, de como esses planejam, executam e avaliam 
de uma forma geral, seus trabalhos.  

 NÍVEIS DE INTERVENÇÃO  

 1° NÍVEL – ESCOLA - Intervenção junto ao professor, à escola. Se necessário,  

 2° NÍVEL – FAMÍLIA - Intervenção junto ao professor, à escola e a família. Se 
necessário   

 3° NÍVEL – ALUNO - Intervenção junto ao professor, à escola, a família e ao 
aluno.  

Cada etapa tem terminalidade.  
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 PROCEDIMENTOS PARA ENCAMINHAMENTO DOS ALUNOS  

• Ocorre, via formulário próprio, a ser preenchido e assinado pelo professor, 
direção, Orientador Educacional e família;  

• Deve ser atendida de acordo com a necessidade e não necessariamente com a 
data do encaminhamento;  

• O aluno deverá ser encaminhado após se esgotarem todas as possibilidades de 
intervenção pedagógica.  

  

MODALIDADES DE AVALIAÇÃO:  

• Reavaliação (estudo de caso);  

• Parecer psicopedagógico;  

• Avaliação.  

  

DEVOLUTIVA  

• É a interpretação dos problemas diagnosticados e as orientações do trabalho a 
ser realizado com o aluno, família e escola;  

• Deve ser realizada com a presença do professor, dos pais/responsáveis, dos 
profissionais da equipe e da direção da escola.  

 AÇÕES PREVISTAS PARA A EEAA  

1. Junto a ESCOLA:  

• Realizar atividades e projetos, em parceria com o professor, que favoreçam 
a intervenção nas situações de queixa escolar, no contexto da sala de aula.  

2. Junto a FAMÍLIA:  

• Entrevistar a família do aluno;  

• Informar a família da queixa e apresentar as ações já desenvolvidas pela 
escola;  

• Solicitar colaboração da família no processo de investigação da queixa 
escolar;  

• Inteirar-se das atividades desenvolvidas pelo aluno no ambiente escolar;  

• Conhecer as concepções da família sobre a escolaridade do aluno;  

• Refletir acerca das atribuições familiares e da escola;  

• Discutir possibilidades de interface da escola com a família para favorecer o 
sucesso escolar;  

• Realizar orientações que instrumentalizem a família na condução das 
questões de seu filho.  

3. Junto ao ALUNO:  

• Trabalho no nível de intervenção escolar, com um tempo previsto de 
realização;  

• Atividades individuais com o aluno:  

• Conversar com aluno sobre a natureza do acompanhamento e seus 
objetivos;  
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• Recuperar as percepções e expectativas que ele tem a respeito de sua vida 
escolar, resgatando junto com ele seu histórico escolar;  

• Dialogar com o aluno sobre encaminhamentos e procedimentos a serem 
realizados;  

• Solicitar avaliações e/ou parcerias específicas, caso necessário, que                  
complementem a investigação e a intervenção na situação de queixa escolar 
do aluno; 

• Fazer uso de instrumentos formais de avaliação;  

• Agendar novos encontros com o professor para discutir e acompanhar a  

• evolução do trabalho com o aluno, revendo e ajustando procedimentos e 
realizando os acompanhamentos necessários.  

• Favorecer o desenvolvimento de recursos pessoais e de estratégias 
metacognitivas, visando contribuir com o processo de aprendizagem e 
possibilitando ao aluno a realização de atividades gratificantes.  
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 APÊNDICE B - Questionário enviado à Comunidade Escolar no 1º semestre/2019 

  

  

GDF- SEDF- DRE PP/C 

JARDIM DE INFÂNCIA 314 SUL 

39012494 

 

 

Este instrumento foi criado para avaliarmos nosso trabalho com vistas à 
reformulação do nosso PPP  2019. Contamos com sua contribuição 
respondendo ao questionário a seguir.                                                                                               

 *Não é necessário se identificar. 

 

1- Recursos Físicos: 

 Regular Bom Ótimo Não sei 

opinar 

A. Pátio Coberto 
    

B. Salas de aula 
    

C. Cozinha e o refeitório 
    

D. Sala dos professores 
    

E. Casinha 
    

F. Parque 
    

G. Piscina 
    

H. Cozinha 
Experimental 

    

I. Sala de Informática 
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Observações:_____________________________________
_____________________________________________
__________ 

 

 

2- Recursos humanos: 

 Regul
ar 

Bo
m 

Ótim
o 

Não sei 
opinar 

A. Portaria 
    

B. Vigias 
    

C. Merendeira 
    

D. Agentes da limpeza 
    

E. Educadores Sociais Voluntários 
    

F. Professores 
    

G. Equipe Psicopedagógica 
    

H. Coordenação 
    

I. Secretaria 
    

J. Direção 
    

Observações:_____________________________________
_____________________________________________
__________ 

3- Lanche das crianças: 

(    )  Ótimo       (    ) Bom         (     ) Regular 

Observações:_____________________________________
_____________________________________________
__________ 
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4- Você se sente inserido no planejamento e decisões nas 

atividades do nosso Jardim? 

(     ) Sim         (      ) Não 

Observações:_____________________________________
_____________________________________________
__________ 

 

 

5- Como você avalia o acesso e a comunicação com nosso Jardim? 

(    )  Ótimo       (    ) Bom         (     ) Regular 

Observações:_____________________________________
_____________________________________________
__________ 

 

 

6- Considerando a missão do nosso Jardim de Infância 

"...contribuir  

para a constante melhoria das condições de educação de seus alunos, 

capacitando-os para que se tornem cidadãos críticos, conscientes dos espaços 

que ocupam e para que possam alcançar melhor qualidade de vida com a 

aprendizagem significativa, construindo valores capazes de torná-los aptos a 

enfrentar os desafios do mundo moderno, com o devido respeito às diferenças 

individuais e atitudes de preservação e cuidado com a natureza. "                         

(PPP 2018, Pág.27 ) 

 

O nosso Jardim de Infância: 

(     ) Atende ao que se propõe (     )  Não atende ao que se 
propõe 
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Observações:_____________________________________
_____________________________________________
__________ 

 

 

7- Você considera a rotina, projetos e as atividades 

promovidas em nosso Jardim: 

(    )  Satisfatórias       (    ) Precisam de ajustes        (     ) Prefiro não 

opinar 

 

Observações:_____________________________________
_____________________________________________
__________ 

 

 

8- Como você avalia seu envolvimento nos seguintes aspectos: 

 Regul
ar 

Bom Ótim
o 

Prefiro não 
opinar 

A. Acompanhamento do  

desenvolvimento escolar de seu 
filho(a) em sala de aula 

    

B. Participação nos eventos,  

reuniões e solicitações 
    

C. Contribuições com a APM 
    

D. Cumprimento do horário 

de entrada e saída das 

crianças 

    

E. Preocupação com o uso  

adequado do uniforme de seu 

filho(a) 

    

F. Atenção quanto às faltas e  

justificativa da ausência do seu 
filho(a) nas aulas 
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G. Conhecimento do PPP do JI  

314 Sul 
    

H. Acompanhamento pela 

agenda escolar 
    

 

 

9- Deixe aqui sua sugestão, crítica, opinião e/ou elogio: 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________ 
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APÊNDICE C -  Questionário para Professores 2019 

  

  

JI 314 SUL- AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL/ 
DIAGNÓSTICO DOS PROFISSIONAIS- 2019 

Prezado(a) Professor(a), Servidor(a) ou Educador Social Voluntário, 

O presente questionário  tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil de nossa comunidade e 

conhecermos sua opinião a respeito da nossa Unidade Escolar.  

A sua colaboração ao preencher este questionário será de grande valia para realizarmos o 

diagnóstico da nossa realidade escolar e construirmos as metas e ações a serem realizadas no 

decorrer deste ano letivo. Vamos nessa?  

* Required 

 

1. 1- Qual é o seu sexo? * Mark only 

one oval. 

 Feminino 

 Masculino 

2. 2- Qual a sua faixa etária? * Mark 

only one oval. 

 Até 24 anos. 

 De 25 a 29 anos. 

 De 30 a 39 anos. 

 De 40 a 49 anos. 

 De 50 a 54 anos 

 55 anos ou mais. 

3. 3- Como você se autodeclara? * 

Mark only one oval. 
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 Branco (a). 

 Amarelo (a). 

 Pardo (a). 

 Indígena.  Preto 

(a). 

 Não sei. 

4 4- Qual a faixa de renda mensal da sua família? * Mark only 

one oval. 

 Até R$ 1.245,00. 

 Mais de R$ 1.245,00 até R$ 4.150,00. 

 Mais de R$ 4.151,00 até R$ 8.300,00.  Mais 

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

12.450,00. 

5. 5- Em qual Unidade Federativa você nasceu? Mark 

only one oval. 
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 AC 

 AL 

 AM 

 AP 

 BA   

CE   

DF   

ES 

 GO   

MA 

 MG   

MS  

 MT 

 PA 

 PB 

 PE 

 PI 

 PR 

 RJ 

 RN   

RO  

 RR 

 RS 

 SC 

 SE 

 SP 

 TO 

 Exterior 

6 6- Em que Região Administrativa você mora? Mark 

only one oval. 
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 Itapoã. 

 Lago Norte. 

 Paranoá. 

 Varjão. 

 Planaltina. 

 Sobradinho. 

 Asa Norte. 

 Asa Sul. 

 Santa Maria. 

 Guará. 

 Núcleo Bandeirante. 

 Taguatinga. 

 São Sebastião. 

 Recanto das Emas. 

 Lago Sul. 

 Águas Claras. 

 Estrutural. 

 Brazlândia. 

 Outra 

7. 7- Qual tipo de moradia que você 

vive: * Check all that apply. 

 Casa. 

 Apartamento. 

 Própria. 

 Alugada. 

 Cedida/ Emprestada. 

8. 8- Você têm filhos? * Mark only one 

oval. 

 Sim 

 Não 

9. 9- Na sua casa tem carro? * Mark 

only one oval. 
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 Não tem. 

 Sim, um. 

 Sim, dois. 

 Sim, três. 

 Sim, quatro ou mais. 

10 10- Como você se locomove ao trabalho? * Check all 

that apply. 

 Carro próprio 

 Ônibus público 

 Metrô 

 A pé 

 Bicicleta 

 Outros 

11. 11- Qual é o seu nível de escolaridade? * Mark only one oval. 

 Fundamental  Ensino 

Superior. 

 Pós-Graduação. 

 Doutorado. 

 Outro. 

12. Caso você não tenha selecionado a opção "Ensino fundamental", qual 
o seu curso/ área de estudo da sua última formação? 

 

13. Informe há quanto tempo você concluiu a sua última formação: Mark 

only one oval. 

 1-2 anos. 

 3-5 anos. 

 6-10 anos. 

 11-15 anos. 

 16-20 anos. 

 Mais de 20 anos. 

14. 12- Caso você atua como professor, durante os últimos dois anos 

você participou de curso de especialização (mínimo de 360 horas) ou 

aperfeiçoamento (mínimo de 180 horas) sobre metodologias de ensino 

aprendizagem na sua área de atuação? Mark only one oval. 
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 Não 

 Sim, e não houve impacto . 

 Sim, e houve impacto moderado. 

 Sim, e houve grande impacto. 

15. 13- Além da atividade que você exerce nesta escola, você possui 

outra atividade que contribui para sua renda pessoal? Mark only one 

oval. 

 Sim, na área de Educação. 

 Sim, fora da área de Educação. 

 Não. 

16 14- Você possui quantos anos de experiência na função que exerce hoje no Jardim de 

Infância? 

Mark only one oval. 

 Meu primeiro ano. 

 1-2 anos. 

 3-5 anos. 

 6-10 anos. 

 11-15 anos. 

 16-20 anos. 

 Mais de 20 anos. 

17. 15- O que o (a) levou a escolher o caminho da Educação Infantil ? 

 

18. 16- Há quantos anos você trabalha nesta escola? Mark only one oval. 

 Meu primeiro ano. 

 1-2 anos. 

 3-5 anos. 

 6-10 anos. 

 11-15 anos. 

 16-20 anos. 

 Mais de 20 anos. 
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19. 17- Como você escolheu o Jardim de Infância 314 Sul para trabalhar ? Check 

all that apply. 

 Pela proximidade de casa . 

 Pela proximidade do trabalho. 

 Pela proximidade da escola do(a) seu(a) filho (a). 

 Por indicação ou trabalho desenvolvido pela escola. 

 Nenhuma das alternativas anteriores. 

20 18- Caso você atua na escola como professor, há quantos anos você ministra aulas para 

estudantes do ano escolar em que você se encontra neste momento? Mark only one oval. 

 Meu primeiro ano. 

 1-2 anos. 

 3-5 anos. 

 6-10 anos. 

 11-15 anos. 

 16-20 anos. 

 Mais de 20 anos. 

 Não se aplica. 

 

21. 1 - Avaliação do trabalho da escola: * Mark only one oval per row. 
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22. Justifique cada aspecto que você considerou como "Regular" ou 

"Ruim". 

 

23 2- Recursos Físicos * Mark only 

one oval per row. 
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25. 3- Considerando a missão de "...contribuir para a constante melhoria das condições de 

educação de seus alunos, capacitando-os para que se tornem cidadãos críticos, 

conscientes dos espaços que ocupam e para que possam alcançar melhor qualidade de 

vida com a aprendizagem significativa, construindo valores capazes de torná-los aptos a 

enfrentar os desafios do mundo moderno, com o devido respeito às diferenças individuais e 

atitudes de preservação e cuidado com a natureza. " (PPP JI 314 Sul 2018, Pág.27 ): * Mark 

only one oval. 

 O Jardim atende ao que se propõe  O 

Jardim não atende ao que se propõe 

26. Observações: 

 

27 4- Sobre os Projetos desenvolvidos em nosso Jardim: *  

Regular Bom Ótimo Prefiro não opinar 

Pátio Coberto 

Salas de aula 

Sala da Direção 

Sala da Secretaria 

Banheiros 

Sala dos Professores 

Cozinha e refeitório 

Parque 

Biblioteca 

Piscina 

Brinquedoteca 

Cozinha Experimental 

Sala de Informática 

24 .  Observações: 
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28. 5- Registre aqui suas sugestões e observações para a melhoria do nosso trabalho. 

 

 

Powered by 

 

 

 

 

 

  

Relevante Irrelevante Prefiro não opinar 

Projeto Chegada Animada 

Projeto Dia do Brinquedo e 
Fantasias 
Projeto Informática no Jardim 

Projeto Ciranda do Livro 

Projeto Uma Escola de Valor 

Projeto Grandes Artistas 

Projeto Todos Juntos Somos 
Fortes 
Projeto Plenarinha 

Projeto Transição 

Projeto Alimentação Saudável 
/Autosservimento) 
Projeto Aniversariantes do Mês/ 
Troca-Troca Divertida 
Projeto Aulas-Passeio 

Projeto Ciranda do Livro 

Projeto Vem Brincar 

Projeto Mini Chefes 
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GOSTO DE "TUBARÃO DO BEM"- 
ENZO/2ºP-B 

APÊNDICE D- Escuta Sensível Às Crianças  

  

      Os alunos demonstram apreciar o ambiente escolar bem como demonstram 

confiança e carinho pela equipe que ali trabalha. Seguem algumas avaliações dos 

estudantes dessa escola através de ilustrações. Escuta Sensível - Pesquisa com 

as crianças – Desenho. 

MINHA ESCOLA É ASSIM...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOSTO DO PARQUINHO - OLÍVIA/ 2ºP -B GOSTO DA PISCINA - CLARA/ 2º P-B 

NÃO GOSTO QUANDO UM 
ALUNO BRIGA COM OUTRO - 
LAURA/2ºP-B 

GOSTO MUITO DE 
BRINCAR - LAURA/2º P -B 

GOSTO DE BRINCAR - 
ALÍCIA /2º P-B 
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APÊNDICE E- PLANO DE AÇÃO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA  

 

 

 

  

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAM

A 
AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

Planejar e 

acompanhar a 

execução de 

todo o processo 

didático 

pedagógico da 

Unidade de 

Ensino; 

-Criar 

mecanismos que 

favoreçam a 

articulação da 

teoria à prática 

nos momentos 

de estudos, 

planejamentos, 

discussões. 

-Dar atendimento 

individual aos 

professores 

regentes no 

momento de 

coordenação 

individual dentro 

do espaço da 

escola;  

- Oportunizar 

as trocas de 

práticas 

pedagógicas;  

- Estudo e 

produções de 

materiais e jogos  

- Articulação 

entre professores, 

- equipe de 

direção e Diretoria 

Regional de 

Ensino, 

assegurando o 

fluxo de 

-Equipe Gestora;  

- Professores 

regentes  

- Professores 

readaptados;  

  

  

  

  

  

  

  

Professores  

Regentes;  

Semanalmente  Semanalmente 

, durante as  

Coordenações 

es Coletivas  
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informações e 

repasse das 

ações 

pedagógicas 

promovidas, bem 

como 

possibilitando o 

andamento das 

políticas públicas ( 

Circuito de 

Ciências, 

Plenarinha, Dia 

Letivo Temático, 

Semana da 

Educação para a 

Vida, Virada 

Pedagógica, etc), 

e atividades 

previstas no 

calendário da 

SEEDF; 

- Orientar e 

acompanhar o 

- trabalho dos 

professores 

recém nomeados 

e recém 

contratados, ESV, 

Estagiários, 

Parceiros da 

Escola, 

voluntários, etc, 

sobre as ações 

pedagógicas; 

- Possibilitar 

interações com 

compromisso 

mútuo e de 
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educação 

continuada; 

- Participaçã

o em reuniões 

e 

eventos com 

pais e ou 

responsáveis; 

- Apoio 

logístico nos 

eventos e 

passeios; 

- - 

Planejamento 

e articulações 

de ações para 

realização de 

eventos 

pedagógicos; 

- Elaboração 

de roteiros 

para execução 

de projetos 

coletivos e  

- sugestões 

de  atividades 

pedagógicas, 

etc 
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Promoção e  

participação  

em projetos 

coletivos da UE 

e articulação 

Família/Escola 

- Planejamento e 

execução dos 

subprojetos do  

Projeto Chegada  

Animada: Era 

uma vez, Cante 

Comigo e Hora  

Cívica;  

  

- Crianças e 

professores  

- Comunidade 

escolar  

- Convidados 

e/ou voluntários 

ocasionais  

- Crianças;  

-Professores 

regentes  

Semanalmente  Semanalmente 

 durante as  

Coordenações 

es Coletivas  

 

Execução de 

atividades e/ou 

projetos 

elaborados pela 

UNIEB e/ou 

CEINF  

- Planejamento 

de sugestões de 

atividades e 

cronogramas 

para viabilizar a 

execução de 

projetos 

elaborados 

pelas 

coordenações 

intermediárias: 

Plenarinha  

(Apêndice F), 

Mensageiros da 

Água, Feira de 

Ciências, etc.  

-Equipe  

Gestora;  

- Professores 

regentes;  

- professores 

readaptados;  

- Crianças;  

- Professores 

regentes;  

- Comunidade 

escola  

Sem programação 

definida  
Semanalmente 

te, durante as  

Coordenações 

es Coletivas  

Propiciar 

momentos de 

ludicidade e 

interação com a 

arte em suas 

várias formas de 

expressão.  

 Produção  de  

cenários, 

acessórios e 

fantasias para a 

contação de 

histórias do 

Projeto Era uma 

vez...  

-Equipe  

Gestora;  

- Professores 

regentes;  

- professores 

readaptados; - 

Crianças;  

-Crianças  

  

Quinzenalmente  Semanalmente 

te, durante as  

Coordenações 

Coletivas  
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Elaborar 

material de 

suporte para o 

planejamento 

individual e  

Elaboração de 

roteiros para 

execução de 

projetos 

coletivos e  

- Equipe  

Gestora;  

- professores 

readaptados;  

- Professores 

regentes;  

- Crianças  

Semanalmente  Semanalmen 

te, durante as  

Coordenações 

Coletivas  

coletivo 

docente.  
sugestões de  

atividades 

pedagógicas, etc  

      

Garantir o 

direito do 

aluno ao total 

de dias letivos 

anual.  

Substituir 

professores 

regentes em 

caso  de 

ausência, de 

acordo com a 

Portaria 29 de 

2006 e 561 de 

2017. 

-Equipe  

Gestora  

-Coordenação  

Pedagógica  

- Crianças  Em  caso  

ausência 

docente  

de  Semanalmen 

te, durante as  

Coordenações 

Coletivas  

   


