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1. APRESENTAÇÃO	
	
“O nascimento do pensamento é igual ao nascimento de uma criança: tudo começa com um ato de amor. 
Uma semente há de ser depositada no ventre vazio. E a semente do pensamento é o sonho. Por isso os 
educadores, antes de serem especialistas em ferramentas do saber, deveriam ser especialistas em amor: 
intérpretes de sonhos. ”	

Rubem Alves	
	

A Proposta Pedagógica tornou-se documento essencial para a organização do 
trabalho pedagógico dentro da instituição educacional. Este documento possui como 
objetivos principais selecionar, organizar e viabilizar as sugestões e propostas realizadas 
pelos membros pertencentes à comunidade escolar. Tais sugestões visam à melhoria da 
qualidade do ensino, considerando as especificidades do JI 316 sul.	

 Este documento apresenta a proposta do trabalho a ser desenvolvido no ano letivo 
de 2019. Os Projetos Pedagógicos a serem realizados estão fundamentados no Regimento 
Escolar das Instituições da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e no Currículo da 
Educação Básica dos DF para a Educação Infantil.	

 A equipe, orientada por este documento, busca soluções pedagógicas criativas e 
significativas para desenvolver nas crianças habilidades físicas, intelectuais e sociais, 
respeitando as individualidades e as diversidades sociais, étnicas e culturais. Pretende-se 
também, com a elaboração desta proposta, aproximar a comunidade escolar da realidade 
do Jardim, pois só conhecendo as reais necessidades e potencialidades da instituição, 
podemos buscar auxílio e parcerias para um crescimento significativo das nossas crianças, 
de maneira responsável, com intuito de formar cidadãos críticos.	

Esta proposta pedagógica foi elaborada coletivamente com a participação dos 
professores, equipe gestora, pais, alunos e membros do Conselho Escolar por meio das 
coordenações pedagógicas, das reuniões com os pais, questionários enviados à estes 
(Avaliação Institucional de 2018 e diagnóstico inicial de 2019 toda a comunidade escolar- 
(vide apêndice), manifestação de opinião das famílias na nossa página do facebook, 
atividades de escuta às crianças ao longo do ano letivo e das reuniões com o Conselho 
Escolar. A proposta atual está baseada nas propostas dos anos anteriores e não pode ser 
dada como concluída, visto que seguirá sendo construída por seus protagonistas ao longo 
do ano letivo, respeitando assim o contexto histórico e diário da escola e o amplo debate. 	

Foi possível colher a significação dos alunos, sobre a escola através de conversas 
compartilhadas na rodinha, atividades constantes no Projeto Livro da Vida, nas atividades 
da Semana de Educação para a Vida e na Avaliação Institucional realizada ao final do ano 
de 2018.	



	
Avaliação Institucional 2018 / Visita aos espaços, reflexões, registros e falas das crianças  	

Fonte: Acervo do Jardim, 2018. 	

	
Avaliação Institucional 2018 / Visita aos espaços, reflexões, registros e falas das crianças  	

Fonte: Acervo do Jardim, 2018. 	

 A Educação Infantil tem como objetivo desenvolver habilidades físicas, psicológicas, 
intelectuais e sociais de maneira conjunta com a família e a comunidade em que a criança 
está inserida. O Jardim de Infância deve proporcionar experiências inovadoras e criativas 
que permitam o desenvolvimento e aquisição de potencialidades emocionais, corporais, 
éticas e afetivas, enfim, o desenvolvimento do indivíduo em sua integralidade. 	

 A fim de criar um processo pedagógico que unifique e contemple momentos 
importantes do nosso Programa Anual (Plenarinha, Circuito de Ciências/ FESTIC, Festa do 



Livro, Festa da Família) reelaboramos o nosso projeto “Histórias em Família” atualmente 
chamado “Brincando e Encantando com Histórias”, pelo qual transpassam, além das 
atividades relacionadas ao universo literário já tradicionais em nossa escola, atividades 
relacionadas aos diferentes campos de experiência do currículo. 	

A equipe docente é a peça fundamental para que todos os objetivos sejam 
contemplados, para tanto, torna-se necessário que a equipe esteja comprometida, 
buscando sempre a formação pedagógica e as melhores formas de aplicação, 
considerando a realidade da comunidade escolar que atendemos. 	

 A Educação Infantil é a base para a formação do estudante, onde hábitos escolares 
são desenvolvidos e apreendidos. Nesta fase o aluno é aberto às descobertas e 
experimentações nas quais objetivamos orientar, encorajar e desafiar tais habilidades, pois 
com isto estaremos desenvolvendo estudantes que busquem no conhecimento a solução 
para as dificuldades futuras. 	

 O Jardim de Infância é o primeiro degrau para um longo caminho a ser percorrido, 
mas se este primeiro passo for realizado com bases sólidas, fundamentadas no 
conhecimento da criança, de suas características e de seu contexto, certamente os demais 
serão percorridos de forma consistente e vitoriosa. 	

 Nossa PP é composta por Historicidade da Escola, com os dados de Identificação 
da Escola, Recursos Humanos, Recursos Físicos; Diagnóstico da Realidade Escolar; 
Função Social da Escola; Princípios Orientadores das Práticas Pedagógicas e 
Administrativas; Objetivos; Concepções Teóricas, com a organização da Proposta 
Curricular da Escola; Organização do Trabalho Pedagógico da Escola com a coordenação 
Pedagógica, projetos e outros programas de acompanhamento, rotinas do Jardim de 
Infância 316 SUL; Concepções, Práticas e Estratégias de Avaliação; Plano de Ação para 
Implementação da PP, com a programação para o ano letivo de  2019; Acompanhamento 
e Avaliação do PP; Projetos Específicos; Referências Bibliográficas com os anexos e 
apêndices.	

O presente documento está organizado em itens que retratam de onde viemos, como 
estamos e o que queremos alcançar: Excelência na oferta de uma educação pública de 
qualidade, seguindo os Parâmetros dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil 
(Brasil, 2009).	

	



	
Equipe docente reunida na festa de natal	

Fonte: Acervo do Jardim, 2017. 	
	

2. HISTORICIDADE DA ESCOLA	

O Jardim de Infância 316 Sul foi fundado em 1973 e cresceu junto com a quadra 
onde se localiza. Sua primeira Diretora foi a Sra. Maria José Teixeira, se mantendo no cargo 
por mais de quinze anos. 	

 Durante muitos anos a instituição possuía parceria com a Polícia Militar do DF, e 
com esta parceria, muitas atividades culturais e benfeitorias foram realizadas no intuito de 
melhorar a qualidade do serviço aqui prestado. 	

 Desde sua fundação a clientela é composta de alunos entre 4 a 6 anos, que residem 
nas diversas regiões administrativas do Distrito Federal. Cabe destacar que no início de 
seu funcionamento o Jardim atendia, em sua grande maioria, alunos residentes da própria 
quadra. Atualmente, a realidade é diferente, os alunos que hoje aqui estudam não residem 
mais na quadra ou nas proximidades da escola. Na sua maioria oriunda da Vila planalto e 
da Vila Telebrasília.	

 No ano de 2004 o Jardim passou a atender alunos com dificuldades motoras, 
passando então a pertencer ao grupo das Escolas Inclusivas. O primeiro ano de 
implantação deste atendimento constituiu-se um grande desafio a todos os profissionais da 
época. Para que o desafio fosse vencido a equipe buscou formação adequada para melhor 
atender com qualidade os alunos especiais que aqui iniciaram seus estudos. 	

 No ano de 2005 o Jardim passou a atender alunos com Condutas Típicas, aqueles 
que possuem manifestações comportamentais típicas em grau que requeira atendimento 
educacional especializado, novo desafio a ser vencido. A busca de formação, novamente 
foi a melhor estratégia para acolher os novos alunos.	



 Em 2006 a escola passou a ser inclusiva em deficiência física, vários alunos foram 
matriculados e quase todas as turmas tornaram-se inclusivas. Realizaram-se várias 
atividades com o intuito de sensibilizar pais e alunos sobre a nova realidade da escola. Aos 
funcionários foi ofertado o curso “Saberes e Práticas da Inclusão na Educação Infantil” com 
parceria da EAPE. 	

Outra conquista, foi à implantação da Sala de Apoio na escola, junto com uma 
profissional responsável, mas infelizmente não se manteve por muito tempo.	

 Em 2009 nosso Jardim passou por uma grande reforma estrutural, principalmente 
na área administrativa. 	

 No ano de 2011 foram abertas as turmas de maternal, com alunos de 3 anos de 
idade. Estas turmas foram atendidas até o ano de 2014. A partir de 2015 os Jardins 
voltaram a atender somente alunos entre 4 e 5 anos, isto é, 1º e 2º períodos.	

 No final de 2015, a escola sofreu intervenção administrativa como consequência de 
problemas existentes em relação à prestação de contas de verbas federais, distritais, 
recursos próprios e da merenda escolar.	

Após o corpo docente tomar ciência da real situação da escola, várias reuniões foram 
realizadas com intuito de solucionar as pendências e a Coordenação Regional de Ensino 
do Plano Piloto optou por intervir na escola, indicando uma nova equipe gestora, após 
exoneração da equipe anterior.	

        No dia 08 de dezembro de 2015, a professora Adriana Ramos assumiu a direção e 
a professora Maria Cláudia a vice-direção. As mesmas, além de assumirem todos os 
problemas existentes, ainda levantaram novas pendências, principalmente relacionadas à 
Unidade Executora e os recursos próprios da mesma. No dia 18 de dezembro, em 
Assembleia Geral Extraordinária a nova equipe gestora assumiu a presidência da Unidade 
Executora e desde então tem-se envidado esforços para sanar todos os problemas 
encontrados.	

        Com a renúncia dos únicos dois membros do Conselho Escolar, restando apenas o 
membro nato (a diretora), foi necessário solicitar as instâncias superiores a autorização 
para a recomposição do conselho. Após muita insistência, no mês de maio conseguiu-se a 
autorização. Com essa conquista, a regularização das prestações de contas e o controle e 
transparência dos recursos próprios, atualmente conquistamos a nossa autonomia 
financeira e com isso a garantia de qualidade no fazer pedagógico. O ano de 2016 foi 
destinado a regularização de todas estas pendências, o aspecto pedagógico foi preservado, 
apesar de toda restrição orçamentária, pois toda equipe escolar se envolveu no resgate da 
normalidade. Neste mesmo ano, através de processo eletivo, a equipe interventora 
candidatou-se como chapa única e logrou o pleito. 	

Em 2017 conseguimos autorização da SUGEP para  elegermos 02 coordenadoras. 
Com o apoio e empenho de ambas a escola teve um excelente desempenho. Apesar da 
aposentadoria da então coordenadora Sandra em maio. A segunda coordenadora, 
professora Tersila, fez um excelente trabalho neste mesmo ano. Fomos referência na V 
Plenarinha - DF e premiadas no Circuito de Ciências, hoje conhecido como FESTIC. 
Reconhecida a necessidade e os méritos, em meados de 2018 tivemos mais uma vez 
autorização para uma segunda coordenadora. Atualmente seguimos com esta necessidade 
em nossa instituição aguardando retorno da CRE-PP. 	

	



        Algumas questões pedagógicas que independeram da situação financeira (mas sim, 
pela dificuldade de uma única coordenadora atender todas as demandas de sua função e 
ainda substituir várias licenças médicas), deixaram a desejar, como a falta de 
acompanhamento mais individualizado do trabalho de cada docente. Por isso, no ano de 
2017, em reunião com toda equipe docente, coordenação pedagógica (que felizmente, 
passou a contar com duas coordenadoras) e a equipe gestora ficou decidido que haveria 
uma maior proximidade na execução dos projetos e acertou-se que haveria um 
acompanhamento bimestral sem aviso prévio.	

No início de 2018, enfim, após muitas promessas e inúmeros memorandos de 
solicitação, nossa reforma do refeitório, do depósito de alimentos e da cozinha foi 
autorizada e em pouco mais de dois meses foi concluída. Atualmente aguardamos a 
autorização de uma segunda merendeira para nos atender e assim viabilizar a realização 
do Projeto de Autosservimento. A pintura da fachada da escola, das salas de aula, do 
parquinho e do pátio também foram realizadas! Neste mesmo ano fomos destaque na VI 
Plenarinha com o Projeto Brincando com Candinho, de autoria da então coordenadora 
Sabrina Saraiva. Neste mesmo ano destacamos emocionantes atividades de cunho social 
e inclusivo com a participação das crianças, fruto de uma parceria exitosa com o Lar de 
Idosos Santa Clara.	

	
2.1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA	
	
Nome da Instituição Educacional: Jardim de Infância 316 Sul	
Telefone: 3901-7693	
Endereço: SQS 316 Área Especial S/N	
Ano de Fundação: 1973	
Deliberação do Conselho Estadual de Educação: Port. Nº. 003 12/01/2004	
Turnos de funcionamento: matutino (07:30 às 12:30h) e vespertino (13:00 às 18:00h)	

Nível de Ensino Ofertado: Educação Infantil	
Etapas: 1º e 2º Períodos - 1° Ciclo da Educação Básica	

A escola oferece dois turnos:  	
No matutino:	
• Duas turmas de 1º Período 
• Duas turmas de 2º Período 

No vespertino:	
• 02 turmas de 1º Período 
• 02 turmas de 2º Período 

E-mail: jiqs316@gmail.com 	
CNPJ: 000487256/0001-75	
Unidade Executora: APM do JI 316 Sul	
Página do Facebook: Jardim de Infância 316 Sul	

Comissão Organizadora para a Elaboração da PP: Adriana Ramos,  Aline Oliveira de 
Araújo, Sabrina Pereira Saraiva.	
Após a incorporação das sugestões do grupo à metodologia proposta, a comissão 
organizadora ficou responsável por coordenar as atividades, sistematizar as discussões 
elaborando o texto preliminar do documento e apresentá-lo ao grupo para análise e 
sugestões, elaborar o cronograma de reuniões/atividades com todos os segmentos: 
professores e profissionais da Carreira Assistência à Educação, pais, mães, responsáveis, 
estudantes e Conselho Escolar para desenvolvimento das etapas de construção do Projeto, 
contemplando as sugestões para o envolvimento de todos no processo de implementação, 
acompanhamento e avaliação das propostas/projetos/ações.	



	

2.2 RECURSOS HUMANOS	
	

Diretora: Adriana Maria Cruz Ramos	
	

Vice-diretora: Maria Cláudia Macedo Medeiro	
	

Chefe de Secretaria: Ulda Eva de Faria	
	

Coordenadora: Sabrina Pereira Saraiva	
	
Professores: Fernanda, Rita de Cássia, Danielle, Ana Paula 
Cortês,                                                                                                                                    
                                                                Silva, Gisele, Raissa, Noeli, Solange e Adriana 
Tupiná.	

Educadores Sociais Voluntários: Cristiane, Maria do Carmo, Gabriela, Letícia e Val 	
	

Vigias: Reginaldo, Francisco, Evandro e André	
	

Porteiras: Francisca e Sônia	
	

Merendeira: Cristiane	
	

Agentes da Limpeza: Luana, Ivonete e Marcelo	
	

Carreira Magistério: São 4 professores regentes por turno, graduados em pedagogia em formação continuada, 
capacitados para o Jardim de Infância,  1 coordenador pedagógico e 1 professora 
readaptada que atua no Projeto de Sala de Artes.	
	

Carreira de Assistência à Educação: São 4 vigias, 2 porteiras, 1 merendeira e 2               agentes de limpeza.	
Conselho Escolar: Adriana Ramos (membro nato), Simone Helena L. B. Machado (presidente), Evandro Matos (vice presidente), 

Niussa Novaes de Oliveira (Secretária) Leila Tomassini (carreira assistência à educação) 
Francisco Eudes (carreira assistência à educação).	
	

No início do ano letivo de 2019, realizamos uma pesquisa a fim de conhecer melhor 
o corpo discente e docente de nosso Jardim. Dos 14 questionários respondidos, seguem 
os dados abaixo que nos oferecem uma pequena amostra diagnóstica da nossa realidade 
escolar:	
	



	

	

	



	

	

	



	

	



	

	

	



	

	

	



	
	
	
	
	

2.3 RECURSOS FÍSICOS	

A escola conta com um amplo pátio coberto, 4 salas de aula com banheiros, 1 
banheiro adaptado para ANEE, 1 sala para atividades diversificadas (leitura, TV, etc), 
secretaria, 2 salas de direção, 1 sala de professores, 1 depósito de materiais pedagógicos, 
1 banheiro para professores e outro para os demais funcionários, 1 parque de areia, 1 
cozinha reformada em 2018 para melhoria do atendimento aos alunos.	

Os quatro banheiros das salas de aula tem acessos compartilhados entre as salas o 
que dificulta o monitoramento das crianças visto que as mesmas podem interagir com a 
turma vizinha por meio do corredor de entrada aos banheiros.	
	

	

Painel de Athos Bulcão no pátio de nossa escola.	
Fonte: Acervo do Jardim, 2017. 	

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR	
	

A escola tem a capacidade para receber cento e setenta e quatro estudantes, 
noventa e seis no turno matutino e setenta e oito no turno vespertino. São quatro turmas 
de primeiro período, duas no turno matutino e duas no vespertino; quatro turmas de 
segundo período, duas no turno matutino e duas no vespertino, sendo que atualmente duas 
turmas de segundo período e duas de primeiro período são classes de integração inversa.	

Segundo os dados da Estratégia de Matrícula de 2019, atualmente são setenta e 
dois estudantes de primeiro período, trinta e três do matutino e trinta e nove do vespertino, 
sessenta e quatro estudantes do segundo período, vinte e nove do matutino e trinta e cinco 
do vespertino. O 1º Período A e o 2º Períodos B e D são classes inclusivas - com um aluno 
portador de Síndrome de Down, um aluno com deficiência intelectual, e outros 4 alunos 



TEA - portanto, turmas reduzidas. Contamos com o apoio de 5 Educadores Sociais 
Voluntários para atendimento à estas crianças mas o número ainda é insuficiente para o 
atendimento de nossas demandas, visto que temos a necessidade de mais 2 para 
acompanhar crianças que se encontram em processo de diagnóstico.	

Do total de estudantes, setenta e dois são do sexo masculino e sessenta e quatro 
do sexo feminino.  Vale ressaltar que a rotatividade de alunos em nossa escola é muito 
grande e os números variam ao longo de todo o período letivo. A nossa comunidade 
considera a nossa infraestrutura adequada em relação à acessibilidade, apesar de não 
haver nenhuma criança ou profissional com necessidade especial de locomoção.	

Os estudantes do Jardim de Infância 316 Sul tem entre quatro e seis anos de idade, 
crianças pequenas, em sua maioria de classe social carente financeiramente. São 
provenientes em sua maioria da Vila Planalto e Invasões nos setores de Clube, 
Paranoá/Itapoã, Vila Telebrasília, somando mais de 60% do total de estudantes. Apenas 
20% deles moram na quadra ou na região vizinha da escola. A maioria dos alunos vem da 
Creche Pioneira da Vila Planalto ou encaminhados através do Telematrícula.  	

 A exemplo do ano anterior, com relação ao número de alunos, a situação não altera, 
apesar da grande rotatividade na Instituição no decorrer do ano. Há uma procura grande 
no período inicial de matrículas, mas as vagas previamente reservadas para a Creche Vila 
Planalto impedem a Instituição de atender à essa demanda. No decorrer do ano ocorre o 
esvaziamento devido às transferências ou evasão por motivos econômicos ou mudança de 
cidade. Muitas vezes, os pais simplesmente retiram a criança, sem informar a escola. Esta 
característica gera alguns entraves no desenvolvimento de nosso trabalho e no alcance de 
nossas metas. 	

 A escola está situada em meio a uma quadra residencial, na extremidade da Asa 
Sul, bairro que faz parte da área tombada pela UNESCO, muito arborizada, com as 
edificações mais antigas do Distrito Federal, possuindo prédios de arquitetura histórica, 
habitada por moradores de elevado poder aquisitivo e cercada por comércio local, áreas 
verdes e parque. Parte de nossa clientela origina-se de pais/mães e/ou responsáveis que 
trabalham na região, o que torna nossa comunidade escolar uma comunidade funcional e 
não local. 	

 Muitas famílias, equivocadamente, encaram o Jardim de Infância como um local 
adequado para “deixar” seus filhos enquanto trabalham, não percebendo a real importância 
desta etapa na escolarização. Assim, a permanência da criança na escola está fortemente 
atreladas ao horário de expediente de seus pais e/ou responsáveis, de forma que existe 
inclusive, uma forte dificuldade em programar eventos e reuniões, pois o número de 
participantes é sempre imprevisível. Em 2019 temos a expectativa de estreitar os laços com 
as famílias, trazendo-as para perto de nossa realidade, pois sabemos que através da 
parceria entre a família e a escola poderemos atingir a valorização do trabalho realizado e 
superar as dificuldades corriqueiras em prol do aluno.	

 Ao final do ano letivo de 2018, por ocasião de nossa Avaliação Institucional toda a 
comunidade escolar foi ouvida. Crianças, pais, professores e servidores tiveram a 
oportunidade de avaliar aspectos pedagógicos, físicos e serviços de nossa escola, além de 
sugerir mudanças, refletir as propostas e traçar estratégias para o ano de 2019.	

  Na intenção de conhecer melhor as famílias, um questionário foi aplicado no 
início do ano letivo de 2019 (gráfico dos resultados abaixo). Dos 42 questionários 



respondidos, seguem os dados abaixo que nos oferecem uma pequena amostra 
diagnóstica da nossa realidade escolar:	

	

	



	

	



	

	



	

	



	

	

	
Além dos instrumentos citados anteriormente, também contribuíram para a composição do 
diagnóstico da realidade escolar, os Dias Letivos Temáticos previstos no calendário escolar 
da SEEDF. Os nosso objetivos, metas e ações foram orientados a partir do Levantamento 
de Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (BRASIL, 2009) e do levantamento de 
indicadores apontados nos Parâmetros Nacionais de Qualidade da Infantil (BRASIL, 2018), 
que apontam as diretrizes para a realidade da escola.	

	
4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA	

A Educação Infantil é estabelecida e assegurada enquanto direito na Constituição 
Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei no 9.394/1996) e 
no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei no 8.069/1990).	

Tomando por base estes documentos legais entende-se que a função social da 
escola é considerar o direito da criança à uma educação de qualidade e oferecer Educação 
Básica na modalidade Educação Infantil em parceria e “completando a ação da família e 



comunidade” (LDB, art. 29), além de buscar o desenvolvimento integral da criança “em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social” (LDB, art. 29) criando possibilidades para 
o  “protagonismo infantil, com a garantia de diferentes formas de sua participação” 
(Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil, 2018, p. 21), 
considerando os alunos como principais protagonistas do processo de ensino e 
aprendizagem, visando a formação de um cidadão responsável, ético, crítico, tolerante e 
consciente do seu papel na ecologia do planeta.	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

Equipe docente reunida na Semana Pedagógica	
Fonte: Acervo do Jardim, 2018. 	

	
5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 
ADMINISTRATIVAS	

A fim de orientar a organização, articulação, o desenvolvimento e a avaliação das 
propostas pedagógicas, respeitando a diversidade social, cultural, emocional, física e 
étnica, o trabalho educativo que priorizamos na educação infantil assenta-se sobre os 



princípios éticos, políticos e estéticos destacados nas Diretrizes Curriculares Nacionais da 
Educação Básica:	

Princípios Éticos: referem-se à “valorização da autonomia, da responsabilidade, da 
solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, 
identidades e singularidades” (Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação 
Infantil, 2014, p. 29). O trabalho visa assegurar às crianças a manifestação de seus 
interesses, desejos e curiosidades, a valorização de suas produções, o apoio à conquista 
da autonomia na escolha de brincadeiras e atividades.	

Princípios Políticos: referem-se à “garantia dos direitos de cidadania, o exercício da 
criticidade e do respeito à democracia” (Currículo em Movimento da Educação Básica – 
Educação Infantil, 2014, p. 29). O trabalho pedagógico visa incentivar a formação 
participativa e crítica, permitindo que a criança expresse sentimentos, idéias e 
questionamentos, tornando-se participante da vida social, estabelecendo relações com o 
meio cultural e com o ambiente.	

Princípios Estéticos: referem-se a “valorização da sensibilidade, da criatividade, da 
ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas e culturais” (Currículo em 
Movimento da Educação Básica – Educação Infantil, 2014, p. 29), possibilitando 
desenvolvimento da imaginação, de habilidades criativas, da curiosidade, do ato criador, 
da comunicação, da capacidade de expressão nas múltiplas linguagens, apropriando-se de 
muitos saberes, de forma a contribuir para a compreensão e atuação no mundo que as 
envolve. 	

	
6. OBJETIVOS	

GERAL	

Oferecer às crianças condições pedagógicas, estruturais e administrativas para o 
pleno desenvolvimento de suas múltiplas dimensões, respeitando sua individualidade 
expressa em suas necessidades e interesses e orientando-o na formação de um ser 
humano que age em prol de um  mundo sustentável e cidadão consciente da necessidade 
de construção de uma sociedade mais ética e solidária para todos.	

	
ESPECÍFICOS	

• Respeitar a infância e seu universo como alicerce da organização do trabalho 
pedagógico. 

• Implementar uma Proposta Pedagógica que se fundamente na concepção da criança 
como ser único e singular e, ao mesmo tempo, como ser histórico que se desenvolve 
através da sua cultura. 

	

• Reconhecer a necessidade urgente de oferecer condições próprias para o 
desenvolvimento de uma cultura de paz, tolerância, cidadania crítica, respeito à 
diversidade para um mundo humano e ecologicamente sustentável. 

• Articular com a CRE-PP a possibilidade de autorização da segunda coordenadora e de 
2 educadores sociais voluntários à fim de possibilitar o melhor andamento do trabalho 
pedagógico. 



• Promover momentos de apreciação, debates e reflexões sobre a PP à fim de 
favorecer  parcerias e trocas entre família e escola. 

• Cumprir as funções indispensáveis e indissociáveis de educar, cuidar, brincar e 
interagir. 

• Proporcionar o acesso à construção de conhecimento e aprendizagens de diferentes 
campos de experiência. 

• Ofertar a suplementação nutricional às crianças buscando melhorias da merenda 
escolar com recursos da APM;  

• Manter e realizar melhorias das instalações físicas da escola visando um bom 
andamento do trabalho escolar bem como os espaços lúdicos. 

• Dentre outros objetivos elencados aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento do 
Currículo em Movimento. 

	
7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS	

Tendo como referenciais legais a Constituição Federal (1988), a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (1996) e o Referencial Nacional para a Educação Infantil 
(1998), o Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal atende os 
princípios da universalidade dos saberes e da singularidade de cada clientela atendida. A 
Rede Pública de Ensino do Distrito Federal possui ainda o Regimento Escolar que subsidia o 
planejamento e o adequado desenvolvimento do trabalho realizado pelas Unidades Escolares do 
DF, considerando as normas e regulamentações pedagógico-administrativa nele discutidas nos 
termos da Legislação vigente e dos dispositivos normativos do sistema de ensino do DF. Contempla 
os princípios da Gestão Democrática, garantindo a participação ativa e consciente de toda a 
comunidade escolar.	

Para a faixa etária atendida nesta instituição (04 a 06 anos), o Currículo em 
Movimento da Educação Básica preconiza que a Pré-escola (que atende às crianças 
pequenas) deve proporcionar uma formação integral através de aprendizagens, tendo 
como ação pedagógica a necessidade, interesse, realidade e os conhecimentos infantis 
como ponto de partida.	

Na busca de romper com a fragmentação dos saberes historicamente elaborados 
pela humanidade e de olhar de forma mais atenta a multidimensionalidade da criança, é 
que adotou-se para organização desse currículo a abordagem por linguagens para além da 
redução às tradicionais oral e escrita.	

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 nossa instituição, 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 nosso Jardim e a realidade das crianças com as quais atuamos 
pedagogicamente. Todos esses elementos dialogam com os Eixos Transversais e 
Integradores, que se aplicam à realidade da Educação Infantil do Distrito Federal por inteiro.	
	

As crianças têm muito a aprender. Suas aprendizagens devem se apoiar nos direitos 
de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e se conhecer. Todos eles emergem 
dos princípios éticos, estéticos e políticos expressos nas DCNEI (BRASIL, 2010a, p. 16). 
Esses princípios engendram os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, de 
acordo com a BNCC (BRASIL, 2017):	
	

1. Conviver democraticamente com outras crianças e adultos, relacionando-se e 
partilhando distintas situações, de modo a utilizar diferentes linguagens, ampliar o 
conhecimento de si e do outro, bem como o respeito em relação à natureza, à cultura e às 
diferenças entre as pessoas;	

2. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com 
diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a 
produções culturais, seus conhecimentos, imaginação, criatividade, experiências 
emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais;	

3. Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da 
gestão da instituição que oferta Educação Infantil quanto das atividades da vida cotidiana: 
escolha das brincadeiras, materiais e ambientes, por meio do desenvolvimento das 
diferentes linguagens, elaboração de conhecimentos e do posicionamento próprio;	

4. Explorar movimentos, gestos, sons, palavras, emoções, transformações, 
relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na instituição de Educação 
Infantil e fora dela, ampliando seus saberes, linguagens e conhecimentos;	

5. Expressar, por meio de diferentes linguagens, como sujeito dialógico, criativo e 
sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, 
opiniões, questionamentos, registros de conhecimentos elaborados a 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).	
	



Desta forma, dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, todos os saberes 
significativos ao coletivo de nossa clientela encontram-se no âmbito dos seguintes campos 
de experiência:	

• O eu, o outro e nós. 
• Corpo, gestos e movimento. 
• Traços, sons, cores e formas. 
• Escuta, fala, pensamento e imaginação. 
• Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 
Ainda de acordo com a BNCC, os campos de experiências “constituem um arranjo 

curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das 
crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do 
patrimônio cultural” (BRASIL, 2017, p. 38). 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. 	
	
	

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA	

O trabalho pedagógico se organiza pautado nos projetos a serem desenvolvidos, 
nos estudos e planejamentos realizados em coordenações pedagógicas, nas atividades e 
programas de acompanhamento permanentes e rotinas do nosso Jardim de Infância.	

Nosso Jardim conta hoje também com uma parceria com a Faculdade de Nutrição 
da Uniplan a fim de nos auxiliar na implementação do Projeto Alimentação Saudável 
proposto pela SEEDF e contemplado por nossa PP.	

	
8.1 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, EEAA, ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO/ SALA DE RECURSOS, SOE	

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA	

De acordo com as orientações da SEEDF, a coordenação neste Jardim acontece 
segundo os moldes preestabelecidos, sendo destinadas às quinze horas em turno contrário 
ao de regência, distribuídos em nove horas presenciais e seis horas em local determinado 
pelo professor.	

As terças e quintas-feiras, destinam-se a espaço para coordenação individual e 
formação e às quartas-feiras, coordenação coletiva. Nossa coordenação coletiva tem 
características próprias e diferenciadas, além se consolidar como espaço primordial de 
reflexão e formação continuada, funciona como momento de discussão e elaboração dos 
diversos momentos pedagógicos inclusive do planejamento pedagógico semanal de forma 
coletiva e articulação da construção da PP.	

Desde o ano de 2008, depois de muitas reuniões e discussões sobre como unificar 
as ações dos professores para que a escola funcionasse como uma única entidade 
educadora, a estratégia de coordenação passou a ser integrada e, de fato, coletiva. Nas 
quartas-feiras o grupo docente reúne-se em dois turnos distintos com a coordenação local 



para estudo e formação continuada com vistas à elaboração do planejamento da semana 
seguinte. 	

A cada quinze dias um grupo (matutino ou vespertino) é o responsável por esta 
elaboração, como dos materiais das atividades programadas. Professores de 1º e 2º 
períodos, em conjunto, trocam ideias, pesquisam e elaboram as atividades de acordo com 
os objetivos do Currículo em Movimento da Educação Infantil e as necessidades das 
turmas, de forma a manter a continuidade e coerência dentre os assuntos pertinentes aos 
diferentes campos de experiência.	

Uma vez pronto o planejamento, este é repassado ao grupo do turno contrário para 
que possa organizar suas aulas. Desta forma, conseguimos manter a unidade da escola, 
garantindo que todos os alunos de um período tenham as mesmas atividades e não haja 
choque entre períodos diferentes.	

Após uma criteriosa Avaliação Institucional realizada no final do ano letivo de 2018 
(resultados apresentados no Diagnóstico da Realidade Escolar), esta estratégia de 
planejamento manteve-se positivamente avaliada porém houveram alguns ajustes para que 
o planejamento coletivo, agora focado principalmente nos projetos da escola, temáticas 
sugeridas pela Secretaria de Educação e eventos comuns, possibilite tempos na rotina 
diária para que o professor possa complementar o planejamento com projetos próprios e/ou 
voltados  à demandas específicas de sua turma. 	

Os projetos estabelecidos no fim do ano letivo anterior ou início do ano corrente 
servem de bússola para as rotinas a serem estabelecidas.	

Foi decidido pelo grupo que as estratégias planejadas no coletivo dos professores 
devem ser tomadas como de execução obrigatória por todos, contando-se, é claro, com os 
imprevistos e com o princípio da flexibilização.	

EDUCAÇÃO INCLUSIVA	
	

Compreende a Educação Especial dentro da escola regular e transforma-a em um espaço 
para todos. Ela favorece a diversidade na medida em que considera que todos os alunos podem ter 
necessidades especiais em algum momento de sua vida escolar e oportuniza a convivência de 
todas as crianças e sua ampliação de mundo. Há, entretanto, necessidades que interferem de 
maneira significativa no processo de aprendizagem e que exigem a utilização de recursos e apoio 
especializados para garantir a aprendizagem de todos os estudantes:	

_Adequações curriculares, que constituem como possibilidades educacionais, frente às 
dificuldades de aprendizagem dos estudantes. Trata-se de uma adequação do currículo regular 
para torná-lo apropriado às peculiaridades dos estudantes com necessidades educacionais 
especiais. garantindo que participem da programação geral da escola, igual a qualquer outro 
estudante, entretanto, considerando as especificidades que as suas necessidades possam 
requerer; 	

_A assistência de Educadores Sociais Voluntários, que trabalham de segunda à sexta-feira, 
quatro horas diárias, acompanhando e auxiliando os alunos com necessidades especiais, durante 
as atividades pedagógicas, para a aquisição de condutas adaptativas no ambiente escolar e extra 
escolar sob orientação do professor regente.	
EEAA	
	

O Serviço de apoio técnico-pedagógico, composto por Pedagogo e Psicólogo, atendendo 
profissionais da UE, familiares dos estudantes e os próprios estudantes (esses dois últimos sempre 
em articulação com os demais profissionais da escola) tendo como objetivo contribuir para a 
superação das dificuldades no processo de ensino e escolarização, por meio de uma atuação 
pautada em ações que ocorrem nos espaços do contexto escolar, tais como o mapeamento 



institucional, o suporte ao trabalho da gestão escolar, a assessoria ao processo de ensino 
aprendizagem desenvolvida por meio de intervenções nas dificuldades de escolarização.	
	
	

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO/ SALA DE RECURSOS	
	

Caracteriza-se como serviço de natureza pedagógica, que suplementa, no caso de 
estudantes com altas habilidades, e complementa o currículo, no caso de estudantes com 
deficiência e transtorno global de desenvolvimento – TGD/TEA. Tem como função identificar, 
elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a 
plena participação dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem, considerando suas 
necessidades específicas. 	

Nosso Jardim utiliza o serviço oferecido pela Sala de Recursos da Escola Classe 416 Sul.	
	
SOE	
	
Diante da nossa realidade escolar e das demandas constantes que se apresentam em nosso 
Jardim, protocolamos pedido do serviço à nossa escola e ainda aguardamos o retorno da CRE/PP.	
	
8.2 PROJETOS E OUTROS PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO	

 No nosso Jardim desenvolvemos alguns projetos específicos da nossa Unidade 
Escolar e outros propostos pela SEEDF que seguem descritos abaixo:  	

	
PROJETO “ALFABICHO"	

O presente projeto destina-se ao letramento na prática pedagógica do 1º Período da 
Educação Infantil, no Jardim de Infância da 316 Sul a partir do conhecimento de diferentes 
espécies de animais, que tanto aguçam a curiosidade infantil. No ano letivo de 2019, o 
grupo de professores priorizou animais do cerrado brasileiro a fim de valorizar a fauna da 
nossa região.	
	
PROJETO “PALAVRINHAS MÁGICAS"	

Visa o letramento na prática pedagógica do 2º Período da Educação Infantil, no 
Jardim de Infância da 316 Sul a partir de vivências lúdicas temáticas relacionadas a 
palavrinhas que estimulam e despertam a curiosidade infantil, apresentando as letrinhas do 
alfabeto. No ano letivo de 2019, o grupo de professores priorizou palavras relacionadas a 
alimentação a fim de criar possibilidades pedagógicas voltadas para prática alimentar 
saudável e sustentável além da valorização da culinária regional.	
	
PROJETO “FELIZ CIDADE”	

O presente projeto destina-se ao letramento na prática pedagógica do 2º Período da 
Educação Infantil, no Jardim de Infância da 316 Sul a partir da escuta sensível das crianças 
sobre a “Cidade que queremos” (Plenarinha 2016). Este ano o projeto não será executado.	
	
PROJETO “LIVRO DA VIDA”	

O Livro da Vida constitui-se de atividades que visam oportunizar a reflexão dos 
saberes relacionados à construção da identidade da criança considerando a  inclusão da 
diversidade humana e respeito em todos os seus aspectos: étnico-raciais, gênero, classe 



social, idade, credo, bem como o respeito às peculiaridades das diversas populações: do 
campo, quilombolas, indígenas, estrangeiras, assentadas e acampadas da reforma agrária, 
de povos tradicionais, entre outras. O projeto visa promover a auto estima e emancipação 
das crianças, para que conheçam, respeitem e acolham a diversidade, entendendo que, de 
fato, todas as pessoas são diferentes e essas diferenças não se constituem em ameaça, 
mas em riqueza para a nossa escola.	

Cada criança expressará através de propostas diversas suas preferências, gostos, 
sentimentos e percepções sobre assuntos que estejam sendo discutidos no coletivo da sala 
de aula.	

Ao final do ano cada aluno terá em seu Livro da Vida sua expressão mais particular 
do mundo e de si próprio.	

PROJETO BRINCANDO E ENCANTANDO COM HISTÓRIAS 	

A literatura infantil é importante para a formação de qualquer criança no que se refere à 
audição e proximidade com as histórias. As crianças do Jardim de Infância encontram-se 
na fase do realismo imaginário, aonde a imitação representa a realidade. Desta forma, 
incentivar a formação do hábito de leitura é muito importante e o “Projeto Histórias em 
Família: Brincando e encantando com histórias” busca oportunizar a interação entre as 
crianças, suas famílias e a escola, além de oportunizar uma experiência nos diferentes 
campos de experiência  e de atender a temática da VII Plenarinha.	

	

CIRCUITOS PSICOMOTORES	

O desenvolvimento motor é um processo contínuo e seu desenvolvimento mais 
acentuado ocorre até os seis anos de idade. A criança tem necessidade de se movimentar, 
experimentar e explorar novos movimentos, pois é assim que ela começa a obter um maior 
conhecimento, das suas possibilidades corporais, sociais e intelectuais. O movimento é a 
essência da criança, ou seja, ela aprende pelo movimento. É através dele que a criança 
realiza as aquisições de habilidades importantes, dando ao mesmo tempo uma base para 
o desenvolvimento em outras áreas: cognitiva, social-afetivo e principalmente motor. 
 Pensando nisso implementamos a prática semanal de um Circuito Motor no pátio 
da    escola com o objetivo de proporcionar às crianças a aprendizagem sobre localização, 
espaço/tempo, orientação, lateralidade,  seguir instruções, obedecer comandos, 
experimentando corporalmente algumas situações ( à esquerda, à direita, para frente, para 
trás, por baixo, por cima, subindo, descendo, pulando, rolando, arremessando, 
equilibrando, dando cambalhotas etc.)	

SENHOR ALFABETO	

Projeto trazido para a escola pela Professora Andréa Trois. Foi realizado com as 
turmas de segundo período do turno matutino. Por ter sido muito bem avaliado pelas 
professoras e por ter agradado igualmente às crianças, resolveu-se por sua inclusão em 
nossa PP. Para tanto, projeto encontra-se em elaboração.	

LETRAMENTO MATEMÁTICO	



Na avaliação pedagógica do final do ano letivo de 2017 foi proposta inclusão de um 
projeto de letramento matemático que atualmente encontra-se em elaboração para ser 
incluído em nossa PP.	

ENTRADA MUSICAL	

Projeto trazido para a escola pela Professora readaptada Adriana Tupiná*. O projeto 
encontra-se em elaboração para posterior inclusão em nossa PP.	

PROJETO  CAPOEIRA	

Projeto realizado em parceria com o Grupo Berimbazu e o Mestre Onça, visa a oferta 
da capoeira como opção educacional, cultural e desportiva em nosso Jardim, 
principalmente sob a visão da saúde e da qualidade de vida, a fim de contribuir na vida de 
cada indivíduo sob a ótica da ciência do movimento humano.	

	
	

	
Festa da Páscoa/ Fantástica Sala de Chocolates / Caça aos ovos 	

Fonte: Acervo do Jardim, 2018. 	
	
PROJETO DE TRANSIÇÃO (SEEDF)	

Visa possibilitar uma inserção da criança na Educação Infantil com acolhimento 
adequado de acordo com suas especificidades, em busca de uma transição  mais tranquila 
de ambientes escolares, viabilizando a adaptação e integração da criança, bem como o 
estabelecimento de parceria com suas famílias, creches e escolas classe sequenciais, por 
meio de  uma sequência de atividades e eventos que acontecem desde o final do ano letivo 
anterior e por todo o ano letivo vigente.	



PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL (SEEDF)	

Visa a formação de hábitos alimentares adequados, envolvendo a escolha alimentar 
em si mas, também, a formação dos comportamentos que envolvem o ato de se alimentar. 
Saber higienizar-se, manipular utensílios para servir-se, escolher o que comer e a 
quantidade para o autosservimento, sentar-se adequadamente e realizar a refeição, cuidar 
de seus utensílios, guardá-los, manter limpo os espaços de alimentação. Este ano estamos 
aguardando a segunda merendeira para viabilizar  a realização do Projeto na íntegra.	

PROJETO INCLUSÃO SOCIAL DESDE A INFÂNCIA (SEEDF / TRE)	

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. Utilizando uma metodologia lúdica e por meio de lendas folclóricas, personagens 
candidatos à presidência do Folclore - Vitória Reǵia, Iara, Curupira, Saci-Pererê, Negrinho do 
Pastoreio - elegem temas vinculados 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. Visa promover a 
inclusão social e cultural por meio da associação dos personagens do Folclore Brasileiro com temas 
sociais contemporâneos. 	
	
COORDENAÇÕES PEDAGÓGICAS PROPOSITIVAS (SEEDF)	

As Coordenações Pedagógicas Propositivas acontecem uma vez por mês, de acordo com 
cronograma estabelecido para toda a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Trata-se da 
proposição temática para a formação docente na Coordenação Pedagógica coletiva, que acontece 
às quartas-feiras, com foco na promoção de ações de formação, planejamento, socialização e 
avaliação no espaço-tempo da Coordenação Pedagógica.	
	
DIAS DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 	
	

Visa oferecer formação continuada aos profissionais da educação, a SEEDF, por meio da 
Subsecretaria de Educação Básica e da Diretoria de Educação Infantil, proporcionam aos 
professores da Educação Infantil três dias de Formação, conforme estabelecido em calendário 
escolar anual. A Formação tem por objetivo instrumentalizar e fortalecer o trabalho pedagógico na 
Coordenação Regional de Ensino e nas Unidades Escolares. 	
	
VIRADA PEDAGÓGICA (SEEDF)	
	
Evento com edições mensais para debate de assuntos de interesse da educação, Visa a troca de 
experiências, reflexões e interação, com vivência e apresentações de especialistas sobre temas e 
conteúdos que incorporam inovações necessárias à prática pedagógica. 	
A ideia é estimular, provocar e promover inovação e melhorar a qualidade na educação. 	
	
FESTIC (SEEDF)	
	
O Festival de Tecnologia, Inovação e Ciência, antigo Circuito de Ciências, este ano com a temática 
“Bioeconomia: Diversidade e Riquezas para o Desenvolvimento Sustentável”, Visa 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, 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.	
	
VII PLENARINHA (SEEDF)	
	



Constitui-se como um processo pedagógico realizado por meio da rotina e dos campos de 
experiência do Currículo da Educação Infantil, em que as crianças exercem sua cidadania 
participando ativamente das reflexões em torno de seus direitos e necessidades. O projeto 
materializa-se por meio da escuta sensível e atenta às crianças, de forma a considerar a 
sua percepção sobre as situações que vivenciam na escola, na comunidade e na cidade, 
traduzindo-se em contribuições relevantes para melhoria da Primeira Infância no DF. Este 
ano tem o tema: Brincando e Encantando com Histórias, que visa promover a aproximação, 
envolvimento e encantamento das crianças com o mundo das histórias de modo que elas possam 
conhecer, ouvir, sentir, contar, imaginar e criar suas próprias histórias, por meio de brincadeiras e 
demais atividades.	
	
	
SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA (SEEDF)	
	
Visa abordar “conhecimentos relativos a matérias não constantes do currículo obrigatório” de forma 
“não convencional”. Este ano envolve ações voltadas ao tema Protagonismo Estudantil. 
	
	
8.3 ROTINAS NO JARDIM DE INFÂNCIA 316 SUL	

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. Segue o cronograma de atividades coletivas da semana:	

SEGUNDA-FEIRA TERÇA- FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 
ALFABICHO/ PALAVRINHAS 

MÁGICAS (Escuta, fala, 
pensamento e imaginação) 

-Caixa Surpresa 
-Hipótese da escrita 

 
CAPOEIRA (Corpo, gestos e 

movimento) 

  

ALFABICHO/ PALAVRINHAS 
MÁGICAS (Escuta, fala, 

pensamento e imaginação) 

 
-Apresentação gráfica e fônica 

da letra 
-Cartaz pictórico 
-Exploração da grafia da letra 
com diversos materiais 

JOGO/VIVÊNCIA (Espaços, Tempos, 
Quantidades, Relações e 

Transformações) 
 

ALFABICHO/ PALAVRINHAS 
MÁGICAS (Traços, sons, cores e 

formas) 

 
-Atividade artística e de 
letramento  

 
PSICOMOTRICIDADE (Corpo, 

gestos e movimento) 

EXPERIÊNCIA (Espaços, 
Tempos, Quantidades, 

Relações e Transformações) 

 
BRINCANDO E 

ENCANTANDO COM 
HISTÓRIAS 

 
MASCOTE DA TURMA 

HORA DO CÍVICA 

 
HORA DO CONTO (O eu, 

o outro e o nós) 

 
DIA DO BRINQUEDO 

 
RESGATE DAS 

ATIVIDADES DA 
SEMANA COM OS 

FALTOSOS 

	
Vale salientar que as atividades referentes aos Projetos Palavrinhas Mágicas e 

Alfabicho como todas as atividades propostas para a Educação Infantil, se desenvolvem 
num contexto lúdico de letramento conforme preconizado no Currículo em Movimento da 
Educação Infantil.	

Os turnos em nossa escola iniciam-se com a acolhida musical no pátio com todas 
as turmas.	

No retorno às salas de aula acontece o momento da “rodinha”, momento em que o 
professor realiza a contagem dos alunos, explora o calendário, trabalha a identificação dos 



nomes e suas iniciais e introduz o assunto do dia antecipando as atividades que serão 
realizadas.	

Fazem parte, também da rotina:	

• A higienização das mãos para o lanche que pode acontecer nos banheiros das salas 
ou no lavatório do pátio. 

• O lanche que é realizado no refeitório em horário preestabelecido por turma.  
• Repouso em sala com colchonetes, música ambiente e penumbra (10 a 20 minutos 

a depender do perfil da turma). 
• Brincadeiras livres e supervisionadas no parque por 50 minutos. A ida ao parque 

deve acontecer em duplas de turmas para que nunca um professor tenha que ficar 
sozinho, pois, eventualmente, necessita se retirar para atender as demandas dos 
alunos não podendo em hipótese alguma deixar a turma sem a supervisão de um 
adulto. 

Toda sexta-feira realizamos a hora cívica. Também é dia de trazer brinquedos de 
casa. Na sexta-feira ainda acontece a hora do conto. Neste momento as crianças têm 
oportunidade de folhear livros diversos, interagir com os colegas “lendo” histórias uns para 
os outros. A professora ao final da atividade escolhe, com as crianças, a história que será 
lida naquele dia.  É também às sextas-feiras que é feita a retomada das atividades mais 
importantes realizadas durante a semana com os alunos faltosos.	

Outras atividades permanentes são definidas pelos projetos em execução. Em 
relação a datas comemorativas e festividades, realizam-se eventos dentro da  tradição da 
Educação Infantil, sempre com o olhar crítico sobre seu significado e importância.	

No Dia do Índio, por exemplo, busca-se vivenciar da maneira mais significativa 
possível elementos da vida desse agrupamento étnico, como: alimentação, costumes, 
vestuário, pintura corporal etc.	

A Páscoa é celebrada como um momento de confraternização, quando reúnem-se 
as crianças e toda a equipe da escola para  celebrar os valores, a partilha e o amor. 
Normalmente acontece uma singela apresentação musical aos pais.	

O Dia das Mães e dos Pais é lembrado com atividades que valorizam o papel de 
cada um na família e envio de mensagens. A comemoração de fato acontece na Festa da 
Família no fim do mês de maio. Neste evento é celebrada a diversidade da constituição 
Familiar e a importância da participação da Família na vida de cada criança.	

A Festa Junina é uma tradição na vida escolar do alunos do JI 316 Sul. Esta 
comemoração é sempre muito aguardada pelos pequenos. A preparação acontece muito 
antes, com estudo sobre as diferenças e similaridades da vida na cidade e no campo. Todos 
os elementos que compõem a estrutura da festa são contextualizados e analisados junto 
às crianças.	

O Dia das Crianças também é marcante por se tratar de data dedicada 
especialmente à clientela atendida. As atividades são variadas, podendo acontecer na 
escola ou fora dela de acordo com a situação financeira da instituição no momento.	

E para finalizar o ano a Festa de Natal. Este evento busca-se de forma mais enfática 
a sensibilização do espírito solidário e da caridade com o próximo mais carente. Juntamente 
com apresentações artísticas  para as famílias, promove-se a arrecadação de donativos 
para instituição a ser escolhida.	



Sobre as reuniões entre pais e mestres, estas acontecem em 4 oportunidades. Ao 
final da semana de adaptação no início do ano letivo e início do segundo semestre, quando 
os pais e o ou responsáveis são recebidos pela direção e corpo docente para conhecerem 
o funcionamento, as normas da escola e seus profissionais além de fazerem uma vivência 
da rotina do nosso jardim . No fim do primeiro semestre para dar retorno às famílias sobre 
o desenvolvimento das crianças e sobre o processo pedagógico realizado, bem como 
entregar as atividades realizadas até então e apresentar o relatório individual do aluno. 	

Ao fim do segundo semestre com os mesmos objetivos da reunião ocorrida no 
primeiro semestre, além de esclarecimentos de dúvidas sobre o encaminhamento do aluno 
para o ano seguinte. Outras reuniões podem ocorrer ao longo do ano de acordo com 
necessidades pontuais.	

Avaliação Institucional, é o momento oportunizado à toda a comunidade escolar de 
avaliar a nossa escola em seus diferentes contextos, bem como nossas práticas 
pedagógicas. Através de reuniões, questionários, coordenações e atividades em sala, 
crianças, pais, professores e servidores participam manifestando-se, refletindo e 
colaborando  na proposta de melhorias e na construção da nossa PP.	

Assim, as rotinas do Jardim são fundamentais para a organização do trabalho pedagógico 
no contexto da Educação Infantil e elas envolvem de alguma maneira, ou em algum momento, toda 
a comunidade escolar.	
	

	
Projeto Alimentação Saudável / Horta	

Fonte: Acervo do Jardim, 2018. 	
	
	
	

9. CONCEPÇÕES , PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 	



A avaliação em nossa instituição segue os preceitos expressos no Currículo em 
Movimento da Educação Básica do Distrito Federal, no Regimento Escolar da Rede Pública 
de Ensino do Distrito Federal, e as Diretrizes de Avaliação SEEDF, 2014 - 2016.	

A avaliação deve ser encarada como processo contínuo e formativo, tendo a criança 
como referencial, de forma não comparativa entre outras crianças e sem objetivar a 
classificação ou promoção. É fundamental considerar que devemos primar pela 
observância e cumprimento do currículo com avaliação constante também sobre a nossa 
prática.	

A fim de instrumentalizar nosso processo de avaliação fazemos uso do registro diário 
em caderno de campo, portfólio (que reúne as atividades produzidas nos projetos), sanfona 
do grafismo (evidenciando o desenvolvimento gráfico dos alunos ao longo do ano letivo), 
conselho de classe, reunião de pais e mestres, que após reflexão e análise pela equipe 
pedagógica vem compor o Relatório Descritivo Individual do Aluno - RDIA (com sua 
elaboração diária porém com publicação semestral).	

Com esse referencial a avaliação deve cumprir as funções de:	

• Avaliar para incluir; 
• Avaliar para decidir; 
• Avaliar para redirecionar. 
	

O Conselho de Classe no Jardim de Infância será realizado no final de cada 
semestre, com a participação do conselho escolar, professores e direção, com o objetivo 
de oficializar e documentar todo o acompanhamento e avaliação do processo de 
desenvolvimento do aluno que acontece à cada coordenação coletiva semanal de acordo 
com as demandas que, em geral, são constantes e requerem encaminhamentos urgentes 
. O registro será feito em Livro Ata, com a identificação da escola, data da reunião, propósito 
da mesma, decisões, encaminhamentos, conclusões  e assinaturas de todos os 
participantes.	

	
Semana de Educação para a Vida	

Fonte: Acervo do Jardim, 2018. 	
	



10. ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA	

	
Nossa escola implementa a Proposta Curricular contida no Currículo em Movimento 

por meio das coordenações coletivas, atendendo à criança em sua totalidade, respeitando 
as diferenças de forma inclusiva, considerando os eixos Educar e Cuidar, Brincar e Interagir 
com os demais eixos Sustentabilidade, Educação para a Diversidade, Cidadania e 
Educação em e para os Direitos Humanos,  por meio do trabalho através de projetos, 
respeitando a criança como sujeito de direitos e autores de seu próprio desenvolvimento, 
englobando a troca entre as mais diversas áreas de saberes.	

A proposta de currículo embasa o nosso trabalho pedagógico, considerando as 
especificidades contextuais de cada turma, de cada criança e de cada ocorrência diária no 
nosso Jardim, pois sabemos que só assim a teoria encontra significado na nossa prática. 	

O Jardim de Infância 316 Sul promove a integração entre os princípios éticos, estéticos e 
políticos, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, os campos de experiências e os Eixos 
Integradores do Currículo juntamente com os Eixos Transversais do Currículo em Movimento 
entendendo 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, à criança é ofertado o direito a aprender. Desse modo, a 
organização curricular por meio dos campos de experiência propicia um olhar voltado para a 
criança. Assim, temos como atribuição instigá-la a conhecer o mundo valorizando o conhecimento 
de cada uma em suas ações/atitudes a fim de que se apropriem da cultura, possam compreender 
o mundo e produzir novos significados.	

No nosso Jardim, o trabalho com projetos é uma forma dinâmica de organizar o trabalho, 
com objetivos e metas claras de construção do conhecimento e de desenvolvimento integral da 
criança, proporcionando situações significativas de exploração e criação. Os projetos criam um 
ambiente de investigação, vivência e solução de problemas. Demandam escuta e envolvimento do 
professor com a turma, seguem uma sequência de estudos, com organização prévia e delimitação 
dos caminhos, com objetivos e metodologia claros.	

	
11. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PP	

A seguir, será detalhada a operacionalização da PP de acordo com suas dimensões.	

DIMENSÃO PEDAGÓGICA, DE PESSOAS, PARTICIPATIVA E DE RESULTADOS 
EDUCACIONAIS:	

Objetivos Prioritários:	
• Contribuir para o desenvolvimento do indivíduo em sua integralidade; 
• Garantir a participação da comunidade escolar nas decisões; 
• Fortalecer as relações interpessoais da comunidade escolar; 
• Promover a avaliação para as aprendizagens. 
	

Metas Prioritárias:	
	
• Promover ações diárias que valorizem a coletividade, a diversidade e a individualidade, 

realizando pelo menos uma mostra artística e exposição das atividades realizadas por 
oficinas, entre outros; 

• Assegurar a atualização da proposta pedagógica ao longo do ano letivo, promovendo 
reuniões com todos os segmentos da escola para a elaboração da mesma; 



• Contribuir para a formação continuada dos professores, capacitando-os para as 
demandas da educação infantil, promovendo reuniões pedagógicas semanais e grupos 
de estudos voltados para demandas contextualizadas à realidade do nosso jardim; 

• Procurar avançar nas aquisições de competências e habilidades de alunos e alunas a 
curto e médio prazo; 

• Promover ao menos, um evento sócio-cultural, por semestre envolvendo toda a 
comunidade escolar;  

• Proporcionar semanalmente os recursos necessários para a construção de um trabalho 
pedagógico integral assegurando ao docente a excelência na qualidade do trabalho a 
ser desenvolvido. 

• Viabilizar objetividade e eficiência nas coordenações pedagógicas. 
	
Ações:	
• Proporcionar experiências inovadoras e criativas que permitam o desenvolvimento e 

aquisição de potencialidades emocionais, corporais, éticas e afetivas; 
• Planejar instrumentos avaliativos e de diagnóstico que descrevam a comunidade 

escolar; 
• Envolver toda a comunidade escolar na elaboração da proposta pedagógica; 
• Oferecer os materiais pedagógicos solicitados a partir da demanda dos docentes; 
• Fortalecer nosso conselho escolar, APM, parcerias, e nossos canais de comunicação 

com a comunidade escolar (bilhetes, agendas, murais, e-mail, dentre outros). 
	

DIMENSÃO ADMINISTRATIVA :	

Objetivos Prioritários:	
	
• Garantir a qualidade na gestão de materiais, da estrutura física, patrimônio entre 

outros. 
• Garantir a prevenção da saúde física, mental e emocional dos profissionais da 

educação; 
	

Metas Prioritárias:	
	
• Identificar através de pesquisa anual com os profissionais, na semana pedagógica, os 

motivos e/ou situações prejudiciais no trabalho  apontando ações preventivas; 
• Garantir a suplementação nutricional dos alunos buscando a melhoria e incremento da 

merenda escolar a cada semana com recursos da APM; 
• Adquirir ingredientes que sejam compatíveis com uma merenda escolar balanceada 

conforme orientação nutricional para diabéticos, obesos, hipertensos, alérgicos, entre 
outros; 

• Tratar a realidade com atitudes dinâmicas em ações conjuntas entre família x escola x 
Estado, visando manter a integridade geral da comunidade escolar; 

• Disponibilizar material, os recursos humanos e financeiros para que haja um bom 
andamento dos serviços prestados a essa comunidade. 

Ações:	
• Reforçar o Programa de Alimentação Escolar; 
• Garantir merenda escolar diferenciada para alunos com necessidades  nutricionais 

especiais; 



• Identificar possíveis situações que possa oferecer risco à segurança humana, física e 
patrimonial do JI 316 Sul; 

• Oferecer subsídios e apoio técnico para manter o bom andamento da Secretaria 
Escolar. 

	

DIMENSÃO FINANCEIRA:	

Objetivos Prioritários:	
• Assegurar a manutenção da prestação de contas dos recursos financeiros gerenciados 

pela escola; 
• Buscar recursos financeiros de acordo com a legislação para reforma e melhorias das 

instalações da escola (ex: PDE, APM, PDAF). 

Metas Prioritárias:	
	
• Oferecer condições de acompanhamento da aplicação dos recursos financeiros, 

elaborando e divulgando documento mensal da aplicação dos mesmos bem como 
outros documentos solicitados por órgãos de controle financeiro; 

• Procurar parcerias que visem continuar a melhoria qualitativa das atividades 
escolares, realizando uma festa beneficente por bimestre de acordo com o 
cronograma anual construído coletivamente; 

• Realizar reuniões periódicas do Conselho Escolar, pelo menos uma vez por bimestre. 
• Estabelecer, junto aos Professores e Auxiliares de Educação, mecanismos para 

acompanhar a qualidade da manutenção das instalações, elaboração de 
mecanismos de acompanhamento e avaliação das condições de higiene e das 
necessidades de materiais e pequenos reparos das instalações físicas da escola; 

• Garantir a suplementação nutricional dos alunos buscando melhorias da merenda 
escolar com recursos da APM;  

• Fornecer os materiais necessários para a execução do trabalho pedagógico e técnico 
administrativo por meio de parceria e/ou aquisição com recursos próprios. 

• Incentivar a participação voluntária de toda a comunidade escolar, realizando 
reuniões periódicas da APM para estreitar os laços onde serão viabilizados meios 
para ampliar a arrecadação e oportunizando a comunidade escolar na deliberação 
da aplicação dos recursos.  

Ações:	
• Fortalecer as ações do Conselho Escolar; 
• Fortalecer as ações da Associação de Pais e Mestres (APM), nas ações escolares; 

• Garantir a manutenção das instalações físicas da escola visando um bom andamento 
do trabalho escolar; 

• Buscar meios para a manutenção do programa de alimentação em consonância com 
o oferecido pela Secretaria de Educação. 

• Adquirir materiais necessários ao bom desenvolvimento do trabalho pedagógico e 
técnico administrativo; 

    	
	

PLANO DE AÇÃO - SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPO E/OU 
INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA ESCOLA.	

	



PROJETOS /  
ATIVIDADES OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO CRONOGRAMA 

ENTRADA 
MUSICAL Receber as crianças em sua 

chegada de forma acolhedora e 
descontraída ampliando seu 
repertório musical e cultural. 

Entrada e acolhida dos 
alunos diariamente Professores do Jardim I 

e II e a professora que 
conduz o Projeto de 
Musicalização 

Durante o ano letivo 
através da 
participação e 
observação dos 
alunos.  

Diariamente ao 
longo do ano letivo 

REUNIÃO DE PAIS  
DE APRESENTAÇÃO Aproximar os pais da realidade 

escolar estabelecendo parceria  Promover reuniões 
mensais Equipe gestora, 

Coordenação e 
professores 

Nas coordenações 
coletivas da escola e 
pelos relatos e 
participação dos pais 
durante o evento 

Ao início do ano 
letivo e no fim de 
cada bimestre 
20/02; 26/04; 
07/07; 04/10; 
10/12 

QUESTIONÁRIO 
DIAGNÓSTICO Levantar dados a respeito da 

comunidade escolar  e sua 
percepção da sobre a escola 
visando melhorias 

Envio de questionários pela 
agenda da criança e 
whatsapp 

Equipe gestora Nas coordenações 
coletivas da escola e 
pela participação dos 
pais 

Ao início e no meio 
do ano letivo 

PALAVRINHAS  
MÁGICAS Conhecer as letras do alfabeto 

associando-os à palavras 
familiares 

Atividade de registro e 
representação artística 
plástica sobre o tema/ 
letramento  

Professores do Jardim I 
e II Durante o ano letivo 

através da 
participação e 
observação dos 
alunos.  

De março a 
novembro 

ALFABICHO Conhecer as letras do alfabeto 
associando-os à nomes de 
animais 

Atividade de registro e 
representação artística 
plástica sobre o animal 
/ letramento 

Professores do Jardim I 
e II Durante o ano letivo 

através da 
participação e 
observação dos 
alunos.  

De março a 
novembro 

LIVRO DA VIDA Construção da imagem pessoal 
através de interações que 
contribuem para a valorização 
da diversidade  e formação da 
criança 

Confecção de um livro com 
os dados, registros, 
representações da 
identidade de cada criança. 

Professores do Jardim I 
e II Durante o ano letivo 

através da 
participação e 
observação dos 
alunos.  

De março a 
novembro, 
quinzenalmente 

GRAFISMO Observação da evolução da 
capacidade de representação 
por meio do desenho 

Registro do desenho da 
criança mensalmente Professores do Jardim I 

e II Durante o ano letivo 
através da 
participação e 
observação dos 
alunos.  

De março a 
novembro, 
mensalmente 

CIRCUITOS PSICOMOTORES Desenvolver a coordenação 
motora ampla, lateralidade, 
orientação espacial. 

Realização de circuitos 
psicomotores Professores do Jardim I 

e II Durante o ano letivo 
através da 
participação e 
observação dos 
alunos.  

De março a 
novembro, 
semanalmente 

HISTÓRIA EM  
FAMÍLIA Possibilitar às famílias a 

interação com as crianças 
através da leitura de histórias 
infantis  

Entrega de livros e folhas 
para registro da história Professores e famílias 

do Jardim I e II Durante o ano letivo 
através da 
participação e 
observação dos 
alunos.  

De março a 
novembro, 
semanalmente 

MASCOTE Estabelecer uma maior 
aproximação entre escola e 
família e desenvolver o senso 
de responsabilidade pelo bem 
comum, respeito e cuidado com 
o outro.   

Sorteio semanal para visita 
do mascote à casa das 
crianças e relato oral 
posterior para 
compartilhamento com a 
turma. 

Professores do Jardim I 
e  II Durante o ano letivo 

através da 
participação e 
observação dos 
alunos.  

De março a 
novembro, 
quinzenalmente 

BRINCANDO COM 
CANDINHO Conhecer a vida e as obras de 

Portinari, sua relação com Athos 
Bulcão e as obras deste artista. 
Resgatar brincadeiras antigas e 
vivenciá-las; (Universo do 
Brincar, Plenarinha 2018) 

Releitura vivencial  e 
artística de algumas obras 
do artista.  

Professores do Jardim I 
e II Durante o ano letivo 

através da 
participação e 
observação dos 
alunos.  

De abril  a 
novembro 

TRANSIÇÃO 
(INSERÇÃO/ACOLHIMENTO) Possibilitar a adaptação 

saudável da criança ao 
ambiente escolar diante das 
mudanças de espaços que 
necessariamente são 
vivenciadas. 

Período de horário de 
adaptação,  
Visitas de reconhecimento 
(trabalho com a creche, 
nosso jardim e a Escola 
Classe), 
Momento diário de acolhida 
na chegada das crianças à 
escola 

Professores do Jardim I 
e II Durante o ano letivo 

através da 
participação e 
observação dos 
alunos e das famílias. 

De fevereiro  a 
dezembro 

CINEMINHA Promover a apreciação cultural 
e formação de platéia entrando 
em contato com temas 
educativos por meio de filmes 
infantis. 

Exibição de filme na sala 
de vídeo Professores do Jardim I 

e II Durante o ano letivo 
através da 
participação e 
observação dos 
alunos.  

De março  a 
dezembro 
(mensalmente)  

PÁSCOA Aproximar as famílias da escola 
fortalecendo a parceria e 
promovendo o estreitamento 
dos laços afetivos  

A Fantástica sala de 
chocolates Equipe gestora, 

Coordenação e 
professores 

Nas coordenações 
coletivas da escola e 
pelos relatos e 
participação das 
famílias durante o 
evento 

No mês de Março  



TOUR POR  
BRASÍLIA Possibilitar o contato e a 

vivência de aspectos da cultura 
brasiliense conhecendo a 
cidade e o legado de Athos 
Bulcão para Brasília 

Passeio por Brasília Equipe gestora, 
Coordenação e 
professores 

Nas coordenações 
coletivas da escola e 
pelos relatos e 
participação das 
crianças 

No mês de Abril  

ANIVERSÁRIO DA ESCOLA Aproximar as famílias e a 
comunidade vizinha da escola 
fortalecendo a parceria e 
promovendo o estreitamento 
dos laços afetivos bem como a 
valorização de nossa história 

Festa de Comemoração 
com hora cívica e abraço 
coletivo à escola. 

Equipe gestora, 
Coordenação e 
professores 

Nas coordenações 
coletivas da escola e 
pelos relatos e 
participação das 
famílias durante o 
evento 

No mês de Maio  

FESTA JUNINA Possibilitar o contato e a 
vivência de aspectos da cultura 
brasileira 

Festa Junina Verde e 
Amarelo (Copa do Mundo 
de Futebol) 

Equipe gestora, 
Coordenação e 
professores 

Nas coordenações 
coletivas da escola e 
pelos relatos e 
participação das 
famílias durante o 
evento 

No mês de Junho  

FESTA DA  
FAMÍLIA Aproximar as famílias da escola 

fortalecendo a parceria e 
promovendo o estreitamento 
dos laços afetivos. 

Vernissage Folclórica Equipe gestora, 
Coordenação e 
professores 

Nas coordenações 
coletivas da escola e 
pelos relatos e 
participação das 
famílias durante o 
evento 

No mês de Maio 

DESFILE 
CÍVICO Celebrar o Dia da 

Independência do Brasil 
promovendo a valorização da 
data e seu significado 

Desfile na área externa à 
escola Equipe gestora, 

Coordenação e 
professores 

Nas coordenações 
coletivas da escola e 
pelos relatos e 
participação das 
crianças 

No mês de 
Setembro  

SEMANA DA  
CRIANÇA Promover uma semana 

valorizando os contextos que 
envolvem o universo infantil 

Atividades e brincadeiras 
para celebrar a infância  Equipe gestora, 

Coordenação e 
professores 

Nas coordenações 
coletivas da escola e 
pelos relatos e 
participação das 
crianças 

No mês de Outubro  

DIA DOS  
PROFESSORES Celebrar a data promovendo a 

valorização da profissão e dos 
profissionais  

Confraternização para 
estreitamento de laços 
afetivos  

Equipe gestora, 
Coordenação e 
professores 

Nas coordenações 
coletivas da escola e 
pelos relatos e 
participação dos 
professores 

No mês de Outubro 
(16/10) 

PASSEIO AO 
ZOO Aproximar as crianças da 

natureza possibilitando o 
contato e apreciação dos 
animais. 

Passeio ao Zoológico em 
culminância ao Projeto 
Alfabicho 

Equipe gestora, 
Coordenação e 
professores 

Nas coordenações 
coletivas da escola e 
pelos relatos e 
participação das 
crianças 

13 de Setembro (a 
marcar) 

PASSEIO AO  
TEATRO Promover a apreciação cultural 

e formação de platéia  Passeio ao teatro Equipe gestora, 
Coordenação e 
professores 

Nas coordenações 
coletivas da escola e 
pelos relatos e 
participação das 
crianças 

No mês de Maio 

FESTA DE  
NATAL Celebrar com as famílias e as 

crianças, fortalecendo a 
parceria e promovendo o 
estreitamento dos laços afetivos  

Festa de Natal Equipe gestora, 
Coordenação e 
professores 

Na coordenação 
coletivas da escola e 
pelos relatos e 
participação das 
famílias durante o 
evento 

No mês de 
Dezembro  

	



	
Projeto Brincando com Candinho	

Produção de Painel de Azulejo inspirado nos trabalhos de Portinari e Athos Bulcão 	
Fonte: Acervo do Jardim, 2018. 	

	
	

11.1  PROGRAMAÇÃO PARA O ANO LETIVO DE 2019	

Datas Proposta Observação 

04 a 
08/02 

Semana Pedagógica 
Revisão e elaboração da PP e Plano de Ação 

 

11 a 
22/02 

Período de adaptação Horário de adaptação 
*Orientação Circular 2/2018- 
SUBEB 

22/ 02 Reunião de Pais/ Acolhida para o semestre 
 

01/03 Baile de Carnaval 
 

04 a 
08/03 

Semana Distrital de Educação Inclusiva 
 

08/03 Dia da Mulher 
 

18 a 
22/03 

Semana do uso sustentável da água 
 

18/04 Festa da Páscoa (Sala de Chocolates) 
e Aniversário de Brasília (Lançamento do Concurso 
do Mascote da escola) 

 



27/04 Festa da Família Reposição de 21/06 

03/05 Aniversário da Escola 
 

06 a 10 
/05 

Semana de Educação para a Vida 
 

 20/05  Entrega do relatório RDIA para a coordenação 
 

29/05 Passeio ao Teatro Artway (10:10h e 14:30h, UNIP) 
 

03/06 Dia Nacional da Educação Ambiental 
 

15/06 Festa Junina Reposição de 08/07 

19/06 Conselho de Classe 2º período MATUTINO 
1º período VESPERTINO 

27 e 
28/06 

Reunião de Pais 1º período 27 
2º período 28 

10 a 25 
/07 

Recesso Escolar 
 

09/08 Reunião de Pais/ Acolhida para o semestre 
 

11/08 Dia do Estudante 
 

25/08 Dia Distrital da Educação Infantil 
 

06/09 Desfile Cívico 
 

19/09 Patrono da Educação Paulo Freire 
 

19 e 
20/09 

Reunião de Pais 1º período 19 
2º período 20 

21/09 Dia da Luta das Pessoas com Deficiência 
 

30/09 Dia do secretário escolar 
 

07 a 
11/10 

Semana das Crianças 
 

11/10 Dia do Professor (Homenagem pela família) 
 

26/10 Festa do Livro Reposição de 17/10 

04/11 Entrega dos RDIAS para a coordenação 
 

12/11 Dia do Gestor Escolar 
 

06/11 Passeio Fazendinha São Caetano 
 

20/11 Dia da Consciência Negra 
 



27/11 Conselho de Classe 1º período MATUTINO 
2º período VESPERTINO 

07/12 Festa de Natal dos alunos / Entrega dos trabalhos Reposição de 18/10 

13/12 Confraternização dos servidores 
 

18/12 Término do Ano Letivo 
 

	

	
Tour por Brasília / Catedral / Professores Matutino	

Fonte: Acervo do Jardim, 2018. 	
	
12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP	

 A avaliação do projeto será realizada por meio de instrumentos de avaliação 
institucional, dos questionários e pesquisas aplicados aos pais, nas reuniões coletivas 
durante todo o ano letivo, pela escuta às manifestações das crianças, a cada fechamento 
de bimestre por meio das reuniões de pais, nas reuniões de Conselho de Classe e Conselho 
Escolar. Vale ressaltar que o calendário proposto pela SEEDF prevê dias letivos temáticos 
(19/03, 08/05, 29/08 e 06/11) e avaliação final (20/12) para avaliação do trabalho junto à 
comunidade escolar.	



	
Projeto Brincando com Candinho/ Releitura da obra “Meninos Pulando Carniça”	

Brincadeiras na Arte	
Fonte: Acervo do Jardim, 2018.  	

	
Tour por Brasília - Painéis de Azulejo de Athos Bulcão	

Fonte: Acervo do Jardim, 2017. 	



 

	
Projeto Sustentabilidade	

Fonte: Acervo do Jardim, 2017. 	
	
	
	

	

13. PROJETOS PEDAGÓGICOS 	

Após discussão e avaliação das propostas dos anos anteriores, na semana pedagógica e 
considerando a avaliação institucional e diagnóstico inicial de nossa comunidade, o grupo 
decidiu pela realização dos seguintes projetos:	



PROJETO ALFABICHO 	

	
1. RESPONSÁVEIS PELO PROJETO 

Professores das turmas de 1º Período	
Coordenadora Pedagógica	

2. APRESENTAÇÃO: 

O presente projeto destina-se ao letramento na prática pedagógica do 1º Período da 
Educação Infantil, no Jardim de Infância da 316 Sul a partir do conhecimento de 
diferentes espécies de animais que tanto aguçam a curiosidade infantil.	

	
3. JUSTIFICATIVA: 

Nas atuais políticas públicas para a área educacional, é estabelecido o 1º Ano do 
Ensino Fundamental como ponto de partida para o processo de alfabetização da 
criança. 	

Nosso projeto, apesar de dar os passos iniciais no código alfabético, enfoca, 
especialmente, no processo do letramento, dando continuidade aos saberes infantis 
construídos historicamente.	

O Currículo em Movimento da Educação Básica, afirma que alfabetização e 
letramento são fenômenos interdependentes e indissociáveis. Entretanto, são 
formas de aprendizagem diferentes e, consequentemente, exigem procedimentos 
distintos de ensino. Qual é a relação entre a alfabetização e o letramento? A entrada 
do indivíduo no mundo da escrita ocorre pelos dois processos: a aquisição do 
sistema convencional de escrita - a alfabetização, e o desenvolvimento de 
habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas 
sociais que envolvem a língua escrita - o letramento.	

Sabendo-se que o letramento inicia-se mesmo antes da entrada da criança na escola 
e se dá nas vivências e interações que a criança estabelece com o mundo que a 
cerca, com diferentes tipos de materiais impressos e na aquisição e internalização 
da função social destes materiais e, que as vivências assistemáticas, por si só, 
proporcionam oportunidades de letramento, o Jardim de Infância é, portanto, o local 
onde, por excelência, se dará a organização, contextualização e sistematização das 
oportunidades e condições para o desenvolvimento de habilidades que propiciarão 
a internalização dos códigos da linguagem oral e escrita.	

A opção dos docentes do 1º Período do Jardim de Infância da 316 Sul pela temática 
dos animais deve-se ao fato de que as crianças da faixa etária atendida têm uma 
especial curiosidade e afetividade por bichinhos. Eles estão presentes, alguns em 
sua vivência, outros em seu imaginário. Portanto, as atividades de letramento 
utilizarão diferentes gêneros textuais para atender a necessidades pontuais. Cada 
criança mediada pela intervenção do/da professor/professora, de materiais diversos 
e outros portadores de texto, criará um material próprio e personalizado que 
guardará o registro do fantástico caminho da descoberta da linguagem escrita.	

4. TURMAS ATENDIDAS:	

Alunos do 1º Período da Educação Infantil do Jardim de Infância da 316 Sul.	



5. OBJETIVOS:	
Tendo como referencial o Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal - 

Educação Infantil, temos como objetivos gerais neste projeto:	
• Articular adequadamente as palavras (falar corretamente).  
• Adquirir paulatinamente as habilidades básicas necessárias à produção e emissão 

correta de fonemas, expressando-se e reproduzindo mensagens verbais com 
gradativa clareza e fluência. 

• Expor sequencialmente ideias e fatos com e sem mediação de adultos e utilizar 
recursos auxiliares como ilustrações, objetos, etc. 

• Ampliar e adequar progressivamente o vocabulário. 
• Explorar os sons das letras de forma lúdica em um contexto significativo. 
• Conhecer o alfabeto, de forma paulatina associando-o a palavras familiares. 
• Realizar leituras por meio de gravuras, imagens, ilustrações etc. 
• Desenvolver procedimentos de leitura, de textos literários e não literários, apoiando-

se em modelos adultos. 
• Ler, mesmo que de forma não convencional. 
• Reconhecer a função da leitura, diferenciando gêneros e portadores de textos. 
• Localizar palavras em seu contexto em textos. 
• Identificar letras e palavras em seu contexto e em diversos gêneros.  
• Expressar ideias e sentimentos por meio do desenho, comunicando experiências e 

registrando lugares, pessoas e objetos. 
•  Diferenciar letras e desenhos. 
• Diferenciar letras e numerais. 
• Registrar, de forma paulatina, o alfabeto, principalmente quando associado a um 

nome familiar. 
•  Produzir texto escrito coletivamente. 
• Reconhecer a orientação da escrita ocidental (da esquerda para direita, de cima para 

baixo). 
• Estabelecer relação entre grafema/fonema do próprio nome e de palavras de uso 

cotidiano. 
• Reconhecer a grafia das letras do alfabeto, preferencialmente utilizando as letras em 

caixa alta.  
• Adquirir maior controle da expressão gráfica por meio da escrita espontânea, 

visando ao desenvolvimento de movimentos manuais, na perspectiva do 
aprendizado futuro das habilidades de escrita. 

• Representar graficamente (desenho ou escrita) de histórias ouvidas. 
• Desenvolver hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando tentativas 

espontâneas de registro. 
• Perceber as relações de interdependência entre os seres vivos e de dependência 

destes com os componentes naturais, a fim de compreender o funcionamento do 
meio ambiente e sua participação integrante na vida em sociedade. 

• Compreender as necessidades vitais dos seres vivos, discutindo a importância da 
preservação de seu habitat natural para a satisfação de tais necessidades. 

• Compreender que cada ser ocupa seu espaço e tem um papel a desempenhar no 
ecossistema. 

• Identificar os seres vivos, a partir da observação de semelhanças e diferenças de 
suas características, tais como aspectos físicos, tipo de alimentação, habitat, modos 
de locomoção e sua relação com o ambiente e outros seres vivos. 

	
6. METODOLOGIA:	



O Projeto Alfabicho acontecerá ao longo do ano letivo de 2019 com atividades 
semanais permanentes, que incluem:	

• a apresentação de um animal/letra/fonema por semana; 
• hipótese da escrita; 
• exploração oral e escrita de um texto/música/poema; 
• atividades com materiais diversos para registro da letra; 
• atividade artística com técnicas variadas para representação do animal. 
• Atividade educativa junto ao “Projeto Zoo vem à escola”. 
• Passeio ao zoológico. 

6.1 ANIMAIS SELECIONADOS	

ARARA 
BORBOLETA 
CAPIVARA/ 
CANÁRIO 

DINOSSAURO 
EMA 

FORMIGA 
GAMBÁ 

HIPOPÓTAMO 
IGUANA 

JAGUATIRICA 
K (nome próprio de bicho de 

estimação) 
LOBO GUARÁ 

MACACO 
NAJA 

ONÇA PINTADA 
PEIXE 

QUERO-QUERO 
RAPOSA 

SABIÁ 
TAMANDUÁ 

URUBU 
VEADO 

W (nome próprio de bicho de 
estimação) 

XEXÉU 
Y (nome próprio de bicho de 

estimação) 
ZEBRA 

7. CRONOGRAMA:	

Março à novembro	

8. AVALIAÇÃO:	

O projeto deve ser avaliado sob dois aspectos:	

• Planejamento e execução: deverá ser constantemente avaliado pelo coletivo 
pedagógico (professores, coordenação e direção) para correção de possíveis 
disfunções e redirecionamento. 

• Produção pela criança:  
        Cabe ao professor avaliar a participação e execução das atividades propostas aos alunos no 

que se refere a:	
     frequência, atendimento às solicitações, concentração, nível demonstrado de compreensão 

das propostas de atividades, execução propriamente dita das atividades. À criança deve 
ser oportunizados mecanismos de avaliação da sua percepção em relação ao projeto, por 
exemplo, conversa na rodinha.	



	
Semana de Educação para a Vida	

Fonte: Acervo do Jardim, 2017. 	
PROJETO PALAVRINHAS MÁGICAS 	

	
1. RESPONSÁVEIS PELO PROJETO	

Professores das turmas de 2º Período	
Coordenadora Pedagógica	

2. APRESENTAÇÃO:	

O presente projeto visa o letramento na prática pedagógica do 2º Período da 
Educação Infantil, no Jardim de Infância da 316 Sul, a partir de vivências lúdicas 
temáticas relacionadas às palavrinhas que estimulam e despertam a curiosidade 
infantil, apresentando as letrinhas do alfabeto.	

3. JUSTIFICATIVA:	
Nas atuais políticas públicas para a área educacional, é estabelecido o 1º Ano do 
Ensino Fundamental como ponto de partida para o processo de alfabetização da 
criança. 	



Nosso projeto, apesar de dar os passos iniciais no código alfabético, enfoca, 
especialmente, no processo do letramento, dando continuidade aos saberes infantis 
construídos historicamente.	

O Currículo em Movimento da Educação Básica, afirma que alfabetização e 
letramento são fenômenos interdependentes e indissociáveis. Entretanto, são 
formas de aprendizagem diferentes e, consequentemente, exigem procedimentos 
distintos de ensino. Qual é a relação entre a alfabetização e o letramento? A entrada 
do indivíduo no mundo da escrita ocorre pelos dois processos: a aquisição do 
sistema convencional de escrita - a alfabetização, e o desenvolvimento de 
habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas 
sociais que envolvem a língua escrita - o letramento.	

Sabendo-se que o letramento inicia-se mesmo antes da entrada da criança na escola 
e se dá nas vivências e interações que a criança estabelece com o mundo que a 
cerca, com diferentes tipos de materiais impressos e na aquisição e internalização 
da função social destes materiais e, que as vivências assistemáticas, por si só, 
proporcionam oportunidades de letramento, o Jardim de Infância é, portanto, o local 
onde, por excelência, se dará a organização, contextualização e sistematização das 
oportunidades e condições para o desenvolvimento de habilidades que propiciarão 
a internalização dos códigos da linguagem oral e escrita.	

As crianças têm uma especial curiosidade pelo ambiente que a cerca. Assim, 
propiciar um universo de descobertas a partir da apresentação de palavras/ temas 
relacionadas ao contexto infantil, foi o entendimento dos docentes do 2º Período do 
Jardim de Infância da 316 Sul ao optarem pela temática diversificada proposta pelas 
“palavrinhas mágicas”  que estão presentes na vivência ou no imaginário dos 
pequenos. Portanto, as atividades de letramento utilizarão diferentes gêneros 
textuais para atender a necessidades pontuais. Cada criança mediada pela 
intervenção do/da professor/professora, de materiais diversos e outros portadores 
de texto, criará um material próprio e personalizado que guardará o registro de um 
fantástico caminho que vai além da descoberta da linguagem escrita.	

 4.  TURMAS ATENDIDAS:	

Alunos do 2º Período da Educação Infantil do Jardim de Infância da 316 Sul.	

5.    OBJETIVOS:	
Tendo como referencial o Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito 
Federal-  Educação Infantil, temos como objetivos gerais neste projeto:	

• Articular adequadamente as palavras (falar corretamente).  
• Adquirir paulatinamente as habilidades básicas necessárias à produção e emissão 

correta de fonemas, expressando-se e reproduzindo mensagens verbais com 
gradativa clareza e fluência. 

• Desenvolver gradativamente a atenção em momentos de escuta, da argumentação e 
do posicionamento dos pares. 

• Imitar sons e palavras ouvidas. 
• Expor sequencialmente ideias e fatos com e sem mediação de adultos e utilizar recursos 

auxiliares como ilustrações, objetos, etc. 
• Ampliar e adequar progressivamente o vocabulário. 
• Explorar os sons das letras de forma lúdica em um contexto significativo. 
• Conhecer o alfabeto, de forma paulatina associando-o a palavras familiares. 
• Realizar leituras por meio de gravuras, imagens, ilustrações etc. 



• Desenvolver procedimentos de leitura, de textos literários e não literários, apoiando-se 
em modelos adultos, ainda que não leia de forma convencional. 

• Reconhecer a função da leitura, diferenciando gêneros e portadores de textos. 
• Identificar letras e palavras em seu contexto e em diversos gêneros.  
• Expressar ideias e sentimentos por meio do desenho, comunicando experiências e 

registrando lugares, pessoas e objetos. 
•  Diferenciar letras e desenhos. 
• Diferenciar letras e numerais. 
• Registrar, de forma paulatina, o alfabeto, principalmente quando associado a um nome 

familiar. 
•  Produzir texto escrito coletivamente. 
• Reconhecer a orientação da escrita ocidental (da esquerda para direita, de cima para 

baixo). 
• Estabelecer relação entre grafema/fonema do próprio nome e de palavras de uso 

cotidiano. 
• Adquirir maior controle da expressão gráfica por meio da escrita espontânea, visando 

ao desenvolvimento de movimentos manuais, na perspectiva do aprendizado futuro das 
habilidades de escrita. 

• Representar graficamente (desenho ou escrita) de histórias ouvidas. 
• Desenvolver hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando tentativas 

espontâneas de registro. 
• Perceber as relações de interdependência entre os seres vivos e de dependência destes 

com os componentes naturais, a fim de compreender o funcionamento do meio 
ambiente e sua participação integrante na vida em sociedade. 

• Compreender as necessidades vitais dos seres vivos, discutindo a importância da 
preservação de seu habitat natural para a satisfação de tais necessidades. 

• Compreender que cada ser ocupa seu espaço e tem um papel a desempenhar no 
ecossistema. 

• Identificar os seres vivos, a partir da observação de semelhanças e diferenças de suas 
características, tais como aspectos físicos, tipo de alimentação, habitat, modos de 
locomoção e sua relação com o ambiente e outros seres vivos. 

	
6. METODOLOGIA:	

O Projeto Palavrinhas Mágicas acontecerá ao longo do ano letivo de 2019 com 
atividades semanais permanentes, que incluem:	

• a apresentação de uma letra/fonema por semana; 
• hipótese da escrita; 
• exploração oral e escrita de um texto/música/poema; 
• atividades com materiais diversos para registro da letra; 
• atividade artística com técnicas variadas para representação das palavrinhas. 
• Passeio ao planetário (palavrinha LUA) 

6.1 PALAVRAS SELECIONADAS	

ÁGUA 
BOLO/ BANANA/ BARU 

CAJU/ COZINHA 
DOCE/ DENTE/ DINDIN 

ERVA 

ÍNDIO/ INHAME/ IOGURTE 
JARDIM /JACA 

KIWI 
LIMÃO 
MEL 

NATUREZA 

QUEIJO 
REMÉDIO 
SEMENTE 

TERRA 
UVA 



FRUTA 
GELO/ GELATINA 

HORTA 
YAKULT 

OVO 
PALADAR 

ZINCO 

VERDURA/ VITAMINA 
WAFFER / WAFFLE 

XERÉM 

	
7. CRONOGRAMA:	

Março à novembro	

8. AVALIAÇÃO:	

O projeto deve ser avaliado sob dois aspectos:	

• Planejamento e execução: deverá ser constantemente avaliado pelo coletivo 
pedagógico (professores, coordenação e direção) para correção de possíveis 
disfunções e redirecionamento. 

• Produção pela criança:  
          Cabe ao professor avaliar a participação e execução das atividades propostas aos alunos no 

que se refere a:	
       frequência, atendimento às solicitações, concentração, nível demonstrado de compreensão 

das propostas de atividades, execução propriamente dita das atividades. À criança devem 
ser oportunizados mecanismos de avaliação da sua percepção em relação ao projeto, por 
exemplo, conversa na rodinha, e observação de seu desempenho e crescimento em 
relação à si mesma.	

	
Fonte: Acervo do Jardim, 2017. 	

	



	
Projeto Transição / Visita à EC 316 Sul	

Fonte: Acervo do Jardim, 2017. 	
	
PROJETO BRASÍLIA: “FELIZ CIDADE” 	

1. RESPONSÁVEIS PELO PROJETO	
Professores das turmas de 2º Período	
Coordenadora Pedagógica	

	
2.  APRESENTAÇÃO:	

O presente projeto destina-se ao letramento na prática pedagógica do 2º Período da 
Educação Infantil, no Jardim de Infância da 316 Sul a partir da escuta sensível das 
crianças sobre a “Cidade que queremos” 	

	
3.  JUSTIFICATIVA:	

Nas atuais políticas públicas para a área educacional, é estabelecido o 1º Ano do 
Ensino Fundamental como ponto de partida para o processo de alfabetização da 
criança. Portanto nosso projeto, apesar de dar os passos iniciais no código 
alfabético, enfoca, especialmente, no processo do letramento, dando continuidade 
aos saberes infantis construídos historicamente.	

É comum os pais chegarem aos jardins de infância e perguntarem se os filhos serão 
alfabetizados ali.	



O Currículo em Movimento da Educação Básica, afirma que Alfabetização e 
letramento são fenômenos interdependentes e indissociáveis. Entretanto, são 
formas de aprendizagem diferentes e, consequentemente, exigem procedimentos 
distintos de ensino. Qual é a relação entre a alfabetização e o letramento? A entrada 
do indivíduo no mundo da escrita ocorre pelos dois processos: a aquisição do 
sistema convencional de escrita - a alfabetização, e o desenvolvimento de 
habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas 
sociais que envolvem a língua escrita - o letramento.	

Sabendo-se que o letramento inicia-se mesmo antes da entrada da criança na escola 
es se dá nas vivências e interações que a criança estabelece com o mundo que a 
cerca, com diferentes tipos de materiais impressos e na aquisição e internalização 
da função social destes materiais e, que as vivências assistemáticas, por si só, 
proporcionam oportunidades de letramento, o jardim de infância é, portanto, o local 
onde, por excelência, se dará a organização, contextualização e sistematização das 
oportunidades e condições para o desenvolvimento de habilidades que propiciarão 
a internalização dos códigos da linguagem oral e escrita.	

Para além destas referências conceituais e, inserida na proposta da Plenarinha de 
2016, nossa instituição educacional, nas figuras do Corpo Docente das turmas de 1º 
e 2º Período e da Coordenação Pedagógica Local, integrou o projeto de letramento 
à metodologia da escuta sensível acerca de temas pertinentes a vivência e 
conhecimento das crianças sobre a cidade que têm e a cidade que desejam.	

Cada criança mediada pela intervenção do/da professor/professora, de materiais 
diversos e diferentes portadores de texto, criará um material próprio e personalizado 
que guardará o registro do fantástico caminho da descoberta do mundo físico e 
simbólico como, também, desenvolverá espírito reflexivo e propositivo de sua própria 
realidade.	

4.  TURMAS ATENDIDAS:	

Alunos do 2º Período da Educação Infantil do Jardim de Infância da 316 Sul.	

5.  OBJETIVOS:	
	
• Desenvolver gradativamente a atenção em momentos de escuta, da argumentação e 

do posicionamento dos pares. 
• Imitar de sons e palavras ouvidas.  
• Articular adequadamente as palavras (falar corretamente).  
• Adquirir paulatinamente as habilidades básicas necessárias à produção e emissão 

correta de fonemas, expressando-se e reproduzindo mensagens verbais com gradativa 
clareza e fluência. 

• Expor sequencialmente ideias e fatos com e sem mediação de adultos e utilizar recursos 
auxiliares como ilustrações, objetos, etc. 

• Elaborar de perguntas e respostas a questionamentos. 
• Ampliar e adequar progressivamente o vocabulário. 
• Narrar fatos em sequência temporal e causal. 
• Descrever as características dos objetos, dos personagens, cenas de histórias e de 

situações cotidianas. 
• Identificar gradativamente sons semelhantes e diferentes em atividades que envolvam 

rimas e aliterações. 
• Explorar os sons das letras de forma lúdica em um contexto significativo. 



• Apreciar e manusear diferentes materiais impressos (livros, revistas, bulas, 
embalagens, rótulos, cartas, receitas, mapas, cheques, listas telefônicas, notas fiscais, 
folhetos de propaganda) 

• Conhecer o alfabeto, de forma paulatina associando-o a palavras familiares. 
• Realizar leituras por meio de gravuras, imagens, ilustrações etc. 
• Desenvolver procedimentos de leitura, de textos literários e não literários, apoiando-se 

em modelos adultos, ainda que não leia de forma convencional. 
• Ler, mesmo que de forma não convencional. 
• Reconhecer a função da leitura, diferenciando gêneros e portadores de textos. 
• Perceber a leitura como uma prática para mudança de ação (placas de sinalização, 

avisos, instruções, cartazes de rua, etc.). 
• Localizar palavras em seu contexto em textos. 
• Identificar letras e palavras em seu contexto, portadores de textos de diversos gêneros.  
• Desenvolver alguns comportamentos leitores (manusear livros, revistas, jornais e 

impressos de modo geral), percebendo a orientação da leitura: da esquerda para a 
direita, de cima para baixo, virar páginas no sentido de incorporar a prática de leitura. 

• Expressar ideias e sentimentos por meio do desenho, comunicando experiências e 
registrando lugares, pessoas e objetos. 

•  Diferenciar letras e desenhos. 
• Diferenciar letras e numerais. 
• Registrar, de forma paulatina, do alfabeto, principalmente quando associado a um nome 

familiar. 
•  Produzir texto escrito coletivamente. 
• Reconhecer a orientação da escrita ocidental (da esquerda para direita, de cima para 

baixo). 
• Estabelecer relação entre grafema/fonema do próprio nome e de palavras de uso 

cotidiano. 
• Reconhecer a grafia das letras do alfabeto, preferencialmente utilizando as letras em 

caixa alta..  
• Adquirir maior controle da expressão gráfica por meio da escrita espontânea, visando 

ao desenvolvimento de movimentos manuais, na perspectiva do aprendizado futuro das 
habilidades de escrita. 

•  Representar graficamente (desenho ou escrita) de histórias ouvidas. 
•  Desenvolver hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando tentativas 

espontâneas de registro. 
	
6.  METODOLOGIA:	

O Projeto “Feliz Cidade” acontecerá ao longo do ano letivo de 2019 com atividades 
semanais permanentes, como será detalhado na sequência. 	

• Apresentação de curiosidades e conversas sobre possíveis vivências acerca do objeto 
ou ser nomeado pela palavra em estudo. 

• Hipótese da escrita 
• Produção coletiva de texto sobre  elementos encontrados na cidade. 
• Exploração e interpretação da história para identificação da letra em questão. 
• Apresentação gráfica e fônica da letra e suas possíveis associações. 
• Atividade artística. 
	
7.  AVALIAÇÃO:	

O projeto deve ser avaliado sob dois aspectos:	



• Planejamento e execução: deverão ser constantemente avaliados pelo coletivo 
pedagógico (professores, coordenação e direção) para correção de possíveis 
disfunções e redirecionamento. 

• Produção pelo aluno:  
       Cabe ao professor avaliar a participação e execução das atividades propostas aos alunos no 

que se refere a:	
     frequência, atendimento às solicitações, concentração, nível demonstrado de compreensão 

das propostas de atividades, execução propriamente dita das atividades.	
         Ao aluno devem ser oportunizados mecanismos de avaliação da sua percepção em relação 

ao projeto, por exemplo, conversa na rodinha.	

	
Abertura do Projeto Palavrinhas Mágicas	

Fonte: Acervo do Jardim, 2017. 	
	
PROJETO LIVRO DA VIDA	

	
1. RESPONSÁVEIS PELO PROJETO 

Professores das turmas de 1º e 2º Períodos	
Coordenadora Pedagógica	

	
2. APRESENTAÇÃO: 

O Livro da Vida constitui-se de atividades que visam oportunizar a reflexão dos 
saberes relacionados à construção da identidade da criança considerando a  inclusão da 
diversidade humana e respeito em todos os seus aspectos: étnico-raciais, gênero, classe 
social, idade, credo, bem como o respeito às peculiaridades das diversas populações: do 
campo, quilombolas, indígenas, estrangeiras, assentadas e acampadas da reforma agrária, 



de povos tradicionais, entre outras. O projeto visa promover a auto estima e emancipação 
das crianças, para que conheçam, respeitem e acolham a diversidade, entendendo que, de 
fato, todas as pessoas são diferentes e essas diferenças não se constituem em ameaça, 
mas em riqueza para a nossa escola. As atividades semanais visam oportunizar a reflexão 
dos saberes em pauta de estudo de forma singular e personalizada. Cada criança 
expressará através de propostas diversas suas preferências, gostos, sentimentos e 
percepções sobre assuntos que estejam sendo discutidos no coletivo da sala de aula.	

Ao final do ano cada aluno terá em seu Livro da Vida sua expressão mais particular do 
mundo e de si próprio.	

3. JUSTIFICATIVA: 

Sendo a criança a fonte e o foco de toda organização pedagógica, é essencial que  à ela 
própria sejam oportunizadas situações de fortalecimento de sua identidade e de seu 
autoconceito, tendo em vista o eixo “Diversidade” do Currículo em Movimento da Educação 
Básica , a Portaria nº 279, de 19 de Setembro de 2018 e a Lei n° 11.645/2008 , que 
pressupõem a valorização da identidade étnico-cultural e dos direitos humanos dos povos 
indígenas, crianças estrangeiras e/ou refugiadas, no contexto escolar. 	

	
Visando um processo educativo pautado no respeito e 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.	
Para atingir a estes objetivos é necessário que se organize tempos, espaços e materiais 
para que sinta-se livre para a expressão de seus pensamentos sentimentos, interesses, 
desejos e preferências, desenvolvendo 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. 	

A realização das atividades do Livro da Vida não são as únicas neste sentido, mas 
constituem-se em atividades permanentes para este fim, que garantem a mais pessoal 
expressão do “eu” infantil.	

4. TURMAS ATENDIDAS: 

Alunos do 1º e  2º Períodos da Educação Infantil do Jardim de Infância da 316 Sul.	

5. OBJETIVOS: 
• Utilização de diferentes linguagens de modo a enriquecer sua identidade. 
• Construção de uma imagem pessoal por meio de interações com adultos, crianças, 

natureza e cultura, contribuindo para sua formação e valorização. 
• Expressão de suas necessidades, desejos e sentimentos. 
• Reconhecimento de si como integrante de diferentes grupos sociais. 
• Valorização de suas características étnico-raciais bem como dos outros. 
• Percepção de que as pessoas diferem uma das outras pelas características físicas, 

culturais e religiosas. 
	
6. METODOLOGIA: 



A proposição das atividades, apesar de serem direcionadas a todas as turmas, respeitarão 
estágio de desenvolvimento das crianças, sendo diferenciadas entre o 1º e o 2º Períodos.	

Confecção de um livro cujas páginas serão produzidas quinzenalmente ao longo do ano 
letivo. A estratégia e a técnica a serem utilizadas serão definidas no planejamento coletivo, 
de acordo com os conteúdos em estudo a cada semana, observados os seguintes temas:	

Minha mão	

Eu já sou desse tamanho _____ e peso ______.	

Meu nome é _______. Ele tem ____ letras	

Meus amigos de turma:	

No meu tempo livre gosto…	

Eu sou assim:	

Meu professor (a):      Seu nome é _______.	

Quando eu crescer quero ser…	

Minha foto	

Minha família	

O que eu mais gosto de comer é…	

Minha casa é assim	

Minha escola	

Meu desenho animado preferido	

Esta é a primeira letra do meu nome	

O que me deixa feliz e o que me deixa triste	

Minha brincadeira favorita	

Como imagino a Escola Classe (Projeto de transição)	

	
7. CRONOGRAMA: 

Março a novembro	

8. AVALIAÇÃO: 

O projeto deve ser avaliado sob dois aspectos:	

• Planejamento e execução: deverá ser constantemente avaliado pelo coletivo 
pedagógico (professores, coordenação e direção) para correção de possíveis 
disfunções e redirecionamento. 

• Produção pela criança:  



Cabe ao professor avaliar a participação e execução das atividades propostas aos 
alunos no que se refere a frequência, atendimento às solicitações, concentração, 
nível demonstrado de compreensão e execução das propostas de atividades.	
Ao aluno devem ser oportunizados mecanismos de avaliação da sua percepção em 
relação ao projeto, por exemplo, conversa na rodinha.	

	
PROJETO HISTÓRIAS EM FAMÍLIA:	

	
1. RESPONSÁVEIS PELO PROJETO:	

	
• Professores das turmas de 1º e 2º Períodos; 
• Coordenação pedagógica. 

	
2. APRESENTAÇÃO:	

A literatura infantil é importante para a formação de qualquer criança no que se refere à 
audição e proximidade com as histórias.	

As crianças do Jardim de Infância encontram-se na fase do realismo imaginário, aonde a 
imitação representa a realidade. Desta forma, incentivar a formação do hábito de leitura é 
muito importante e o “Projeto Histórias em Família” busca oportunizar essa interação entre 
as crianças, suas famílias e a escola.	

	
3. JUSTIFICATIVA:	

 “O desenvolvimento de interesses e hábitos permanentes de leitura é um processo 
constante, que principia no lar, aperfeiçoa-se sistematicamente na escola e continua pela 
vida afora.” (Bamberger)	

Através da literatura a criança descortina um mundo novo de possibilidades reais e 
imaginárias, entra em contato de forma lúdica e com sensações, sentimentos e emoções. 
Transporta-se para cenários e situações que podem representar sua realidade, ou mesmo, 
extrapolá-la.	

O acesso à literatura acontece de forma sistematizada nas atividades no Jardim, 
mas, ainda assim, acreditamos que é necessário oportunizar às famílias a possibilidade de 
interagir com suas crianças através deste universo tão rico de possibilidades de discussão 
e diálogo. Valores podem ser vistos e revistos, atitudes podem ser percebidas e 
melhoradas, as trocas afetivas podem se intensificar, assim, a criança que vivencia 
momentos de alegria e intimidade com sua família, vem para a escola mais segura, feliz e 
mais aberta à novos aprendizados.	
	
4. TURMAS ATENDIDAS:	
	
Alunos do 1º e  2º Períodos da Educação Infantil do Jardim de Infância da 316 Sul.	

5. OBJETIVOS:	
	

• Desenvolver gradativamente a atenção em momentos de escuta, da argumentação 
e do posicionamento dos pares. 

• Expor sequencialmente ideias e fatos com e sem mediação de adultos e utilizar 
recursos auxiliares como ilustrações, objetos, etc. 

• Elaborar perguntas e respostas a questionamentos. 



• Ampliar e adequar progressivamente o vocabulário. 
• Narrar fatos em sequência temporal e causal. 
• Descrever as características dos objetos, dos personagens, cenas de histórias e de 

situações cotidianas. 
• Apreciar e manusear diferentes materiais impressos. 
• Realizar leituras por meio de gravuras, imagens, ilustrações etc. 
• Desenvolver procedimentos de leitura, de textos literários e não literários, apoiando-

se em modelos adultos, ainda que não leia de forma convencional. 
• Desenvolver alguns comportamentos leitores percebendo a orientação da leitura: da 

esquerda para a direita, de cima para baixo, virar páginas no sentido de incorporar 
a prática de leitura. 

• Expressar ideias e sentimentos por meio do desenho, comunicando experiências e 
registrando lugares, pessoas e objetos. 

•  Diferenciar letras e desenhos. 
• Diferenciar letras e numerais. 
•   Representar graficamente (desenho ou escrita) as histórias ouvidas. 

	
6. METODOLOGIA:	

Toda semana, às quintas-feiras, cada aluno leva para casa, uma pasta contendo um 
estojo de lápis de cor e giz estaca, um livro e uma folha para registro da história. Na pasta 
consta ainda uma folha de orientação às famílias para a contação de histórias e registro a 
ser realizado pela criança junto com a família. As pastas são recolhidas às terças-feiras, e 
neste dia são selecionadas 3 crianças para recontar as histórias para a turma, mostrando 
o livro ilustrado  e o registro por elas feito.	

7. AVALIAÇÃO:	

 Desde o início do projeto, sempre tendo por base a avaliação formativa, são 
observados quesitos como:	

_ Participação e envolvimento das crianças / famílias.	

_ Troca de ideias em sala sobre a experiência em família.	

_ Pontualidade na entrega do material.	

_ O desenho das crianças / famílias, de acordo com o que foi pedido.	

_ O estado de conservação do material em sua devolução.	

O planejamento e execução devem ser constantemente avaliados pelo coletivo pedagógico 
(professores, coordenação e direção) para a correção de possíveis disfunções e 
redirecionamento.	

8. CRONOGRAMA:	

Abril a Novembro (semanalmente às quintas com o envio e nas terças com retorno e 
apresentação).	

	



	
Projeto Histórias em Família	

Fonte: Acervo do Jardim, 2018. 	
	

PROJETO TRANSIÇÃO:	
	

1. RESPONSÁVEIS PELO PROJETO:	
	

• Professores das turmas de 1º e 2º Períodos; 
• Coordenação pedagógica. 

	
2. JUSTIFICATIVA:	

 O êxito na inserção e na adaptação das crianças vai refletir na qualidade do seu 
processo de escolarização. Observa-se que uma chegada à um novo ambiente precisa 
oferecer mudanças gradativas e contínuo acolhimento, de maneira a oferecer às crianças 
um ambiente seguro e estimulante e às suas famílias, o diálogo e a participação 
necessários à construção da parceria escola / família, tão importante ao sucesso da 
aprendizagem.	

 	

3. TURMAS ATENDIDAS:	
	

• Alunos do 1° e 2° Período da Educação Infantil do Jardim de Infância 316 Sul. 

	
4. OBJETIVOS:	

• Acolher a criança colaborando para sua plena e saudável adaptação ao ambiente 
escolar e às pessoas que o compreendem; 

• Proporcionar segurança à criança e a família; 
• Proporcionar momentos de integração entre a família e a escola; 
• Estabelecer parceria entre a escola e as famílias; 



• Propiciar momentos para que a criança expresse suas necessidades, desejos, 
medos, etc. 

• Reconhecer a si mesmo como integrante de diferentes grupos sociais. 
• Promover a valorização de suas características étnico-raciais, bem como dos outros; 
• Perceber que as pessoas são únicas e que diferem apenas uma das outras pelas 

características físicas, culturais e religiosas. 
	
5. METODOLOGIA:	

A transição dos alunos do Jardim I e II acontece por meio de uma sequência de 
atividades e eventos que possibilitam a adaptação e a integração da criança à escola bem 
como a parceria entre a escola e as famílias, conforme o descritivo abaixo e o cronograma 
posterior:	

 No início do ano letivo visando a adaptação dos alunos que vieram da creche, do 
primeiro período ou mesmo de casa, sem ainda ter frequentado a jardim, propomos a 
redução do horário de aula, para os casos orientados pela Circular 2/2018 - SUBEB e 
atividades de acolhimento voltadas à socialização-brincadeira livres e dirigidas, histórias, 
filmes.	

 Ao longo do ano letivo promovemos momentos de descontração,  divertimento, 
diálogo, envolvimento dos pais em atividades pedagógicas e de confraternização por meio 
das reuniões de pais, do Projeto de Musicalização no momento da entrada, do Projeto 
Histórias em Família, da festa da família e da confraternização de fim de ano.	

 No final do ano letivo, a fim de apresentar o novo espaço escolar e possibilitar menor 
resistência frente ao novo pelas crianças, recebemos a visita dos alunos da creche e os 
nossos alunos do segundo período visitam a escola classe, fazendo registro com desenho 
do antes e depois da visita. Os desenhos serão anexados ao projeto Livro da Vida, sendo 
mais uma etapa alcançada pela criança.	

	
	

CRONOGRAMA DO PROJETO TRANSIÇÃO	
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PROJETO  
ENTRADA MUSICAL X X X X X X X X X X 

 

REUNIÃO DE PAIS X X 
  

X 
 

X 
  

X 
 



HISTÓRIA EM FAMÍLIA            

RECEPÇÃO DOS NOSSOS FUTUROS 
ALUNOS DA CRECHE 

         
X 

 

ALUNOS DO 2º P VISITA A ESCOLA 
SEQUENCIAL 

         
X 

 

FESTA DA FAMÍLIA/    
X  

        

FESTA DO FINAL DO ANO           
X 

	

6. AVALIAÇÃO:	
	

O projeto deverá ser avaliado através de:	
	

• Planejamento e execução: deverão ser constantemente avaliado pelo coletivo 
pedagógico (professores, coordenação e direção) para correções de possíveis 
disfunções e redirecionamento; 

	
•  Cabe ao professor avaliar a participação e execução das atividades propostas no 

que se refere a frequência, atendimento aos comandos, concentração na execução 
de atividades propostas, e envolvimento/ adaptação ao novo ambiente. 

	
• Oportunizando à criança mecanismos, como conversa e reflexão, para que 

desenvolva a capacidade de refletir sobre o  sobre o próprio desenvolvimento; 
	

PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	

1. RESPONSÁVEIS PELO PROJETO	

Professores das turmas de 1º e 2º Períodos	

Coordenadora Pedagógica	

Equipe gestora	

Merendeira	

Nutricionista	

Estagiários de nutrição da Faculdade UNIPLAN	



2.    APRESENTAÇÃO:	

Durante o ano de 2017, a SEDF implementou o Projeto Piloto “ALIMENTAÇÃO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL, MAIS QUE CUIDAR: EDUCAR, BRINCAR E INTERAGIR” com o 
intuito de incentivar o autosservimento das crianças, a educação alimentar e nutricional como 
hábito saudável e seguro. Em 2018 a proposta foi universalizada nas Unidades Escolares 
exclusivas de Educação Infantil e tal proposta alcançou o Jardim de Infância 316 Sul com 
uma abordagem dentro das possibilidades da nossa realidade. Neste ano estamos 
aguardando a segunda merendeira para possibilitar a viabilidade do Projeto.	

3.    JUSTIFICATIVA:	

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, e, tal 
preceito é um assunto importante de discussão na escola. As crianças precisam desenvolver 
hábitos adequados e saber 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 e servem de 
espelho umas às outras.	

A formação de hábitos alimentares adequados envolve a escolha alimentar em si mas, 
também, a formação dos comportamentos que envolvem o ato de se alimentar. Saber 
higienizar-se, manipular utensílios para servir-se, escolher o que comer e a quantidade, 
sentar-se adequadamente e realizar a refeição, cuidar de seus utensílios, guardá-los, manter 
limpo os espaços de alimentação, etc., parecem atividades simples mas são construídas 
desde a infância e envolvem a consideração e a articulação de contextos propícios. Criar e 
possibilitar esse contexto em nossa escola, é a proposta deste projeto.	

4.    TURMAS ATENDIDAS:	

Alunos do 1º e 2º Períodos da Educação Infantil do Jardim de Infância da 316 Sul.	

	
5.    OBJETIVOS:	

Os objetivos do projeto são pautados no Currículo da Educação Básica da Educação Infantil, 
orientados pelo Guia da Alimentação na Educação Infantil:	

·      Incentivar a autonomia alimentar das crianças;	

·      Formação de práticas alimentares saudáveis;	

·      Conscientização e envolvimento acerca dos aspectos sociais, pedagógicos e nutricionais 
que o momento da refeição propicia;	

·      Realização, de modo independente, de atividades de alimentação e higienização;	

·      Progressiva independência na manipulação dos utensílios;	

·      Desenvolvimento de hábitos de higiene;	

·      Desenvolvimento de práticas e comportamentos alimentares adequados;	

·      Estabelecimento do controle progressivo das necessidades fisiológicas ligadas à 
alimentação;	



·      Vivência de rotinas de organização dos tempos, dos espaços, dos ambientes, dos 
materiais e referência dos adultos, de modo a construir gradualmente sua independência e 
autonomia;	

·      Desenvolvimento da capacidade de auto perceber- se e expressar-se sobre suas 
necessidades, desejos e sentimentos;	

·      Desenvolvimento de atitudes de cooperação, solidariedade e ajuda na relação com os 
outros e com a natureza;	

·      Desenvolvimento de atitudes de manutenção, preservação e cuidados com seus 
pertences e os da escola;	

·      Elevar o momento alimentar à um momento agradável de socialização e partilha;	

·      Articular atividades relacionadas com os Projetos Pedagógicos já desenvolvidos na 
escola;	

·      Integrar as áreas afins do Currículo da Educação Infantil ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE);	

·      Incluir a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) no processo de ensino e aprendizagem.	

6.             METODOLOGIA:	

Considerando os pontos em que se organizam as propostas do Guia da Alimentação, nosso 
Jardim de Infância também buscou se organizar em torno desses pontos de acordo com 
nossa realidade escolar.	

“Adequação do tempo, espaço e materiais”	

No início do ano letivo de 2018 a escola foi contemplada com uma reforma e adequação do 
refeitório e da cozinha ...	

O novo refeitório, mais espaçoso e funcional, possibilitará o preparo e o servimento 
adequado, maior interação social entre as crianças que se sentarão em mesas de frente 
umas para as outras e uma melhor organização do espaço.	

O tempo e a organização das turmas para o momento das refeições será revisto e haverá a 
possibilidade de todas as turmas realizarem as refeições juntas, possibilitando um momento 
de compartilhamento, sociabilidade e aprendizado conjunto na medida em que 
comportamentos alimentares adequados e boas práticas serão estimuladas e as crianças 
acabam servindo de espelho umas às outras.	

A escola recebeu os materiais e os utensílios apropriados (garfo e colher de inox, canecas, 
cumbucas e pratos de vidro) e fará um trabalho adaptativo visando o manuseio adequado 
por parte dos servidores e das crianças.	

“Participação integrada”	

Certos da importância deste projeto e conscientes da nossa realidade escolar, a 
Coordenação Pedagógica buscou o esclarescimentos com a nutricionista que assiste nossa 
UE e articulou ainda o apoio de estagiários de nutrição para dar suporte e orientação ao 
corpo discente e docente bem como às famílias na implementação do Projeto e adaptações 
necessárias. A proposta é ainda garantir a qualidade das aprendizagens específicas sobre 



a alimentação, assim como todas as outras que estão sendo exploradas de modo a agregar 
a interdisciplinaridade como proposta no Currículo.	

A proposição das atividades, apesar de serem direcionadas a todas as turmas, respeitarão 
estágio de desenvolvimento das crianças, poderão ser diferenciadas entre o 1º e o 2º 
Períodos.	

De acordo com as possibilidades do nosso Jardim de Infância, neste primeiro momento, 
serão realizadas as seguintes atividades:	

·      Antropometria das crianças ao início e ao fim do processo.	

·      Orientação e sensibilização dos alunos através de histórias infantis, vídeos e brincadeiras.	

·      Orientação e sensibilização das famílias para a importância da alimentação adequada 
através de palestras.	

·      Orientação e vivências para higienização.	

·      Orientação e vivências para a formação de comportamento adequado ao se alimentar.	

·      Manipulação dos utensílios visando progressiva independência em sua utilização.	

·      Vivência de rotinas: Na organização dos tempos, dos espaços, dos ambientes, dos 
materiais e referência dos adultos.	

·      Vivências de auto percepção e expressão de suas necessidades e gostos alimentares.	

·      Realização de pequenas tarefas de cooperação, solidariedade e ajuda na relação com os 
outros e com a natureza nos momentos das refeições.	

7.             CRONOGRAMA:	

Abril a Novembro	

8.             AVALIAÇÃO:	

O projeto deve ser constantemente avaliado pelo coletivo pedagógico juntamente com os 
demais envolvidos (merendeiros, nutricionista e estagiários, demais servidores) para 
correção de possíveis disfunções e redirecionamento. E ainda ser avaliado com base no 
comportamento do aluno.	

Todos os envolvidos, cada um na área que lhe é pertinente, deve avaliar a participação e 
execução das atividades propostas e as mudanças de comportamento alimentar 
apresentado.	

  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:	

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.	



	

	
Projeto Alimentação Saudável	
Fonte: Acervo do Jardim, 2018. 	

	

	
Projeto Alimentação Saudável / Autosservimento	

Fonte: Acervo do Jardim, 2018. 	
	



PROJETO  CAPOEIRA	

Justificativa	

Na atualidade, o brasileiro dispõe de poucas oportunidades para desfrutar de uma 
atividade física e de várias das nossas manifestações culturais por uma série de razões: 
tempo, dinheiro, emocional, etc.	

Neste sentido, a oferta da capoeira como opção educacional, cultural e desportiva 
em várias instituições (comerciais, escolares, militares), principalmente sob a visão da 
saúde e da qualidade de vida, contribuirá na vida de cada indivíduo sob a ótica da ciência 
do movimento humano.	

A capoeira é arte-luta que comunga perfeitamente com as necessidades do corpo 
e da mente do brasileiro, porque a técnica de seus exercícios é o reflexo de um ritmo 
gímnico que nasce espontaneamente de dentro para fora, marcando a cadência de cada 
movimento. A  polirritmia é formado pela instrumentação musical, pelo cântico, pelas 
palmas e pelos valores correlatos, é fator que, mediante o processo catártico, livra o 
indivíduo de obstáculos internos no plano fisiológico e psicológico.	

A capoeira tem embutida em si a gestualidade, o simbolismo, as intenções, as 
configurações e as operações, que nos fazem asseverar ser ela um manifesto integrante 
de alento à alma do povo brasileiro que em determinado momento da história o Estado 
negou-lhe o direito.	

Segundo Piaget, quanto mais complexa a interação organismo-meio, mais 
inteligente torna-se o homem. Desta forma, o presente Projeto participará na construção da 
oferta de cultura, com mais atratividade na educação corporal e identificada com a alma 
brasileira. Além da capoeira, outras manifestações populares estarão correlatas à atividade, 
tais como o maculelê e o samba de roda. Segundo Inezil Penna Marinho, autor do livro “A 
ginástica brasileira”, editado em 1982, “O folclore é o alimento da alma popular. É, portanto, 
preciso que aquele não falte para que esta alma não feneça”.	

Do Grupo de Capoeira Beribazu	
O Grupo de Capoeira Beribazu, foi fundado pelo Mestre Zulu,em 11 de Agosto de 

1972, no Distrito Federal. Atualmente possui representações na Itália, Polônia, Espanha, 
Austrália, Espanha, Argentina,	

Canadá e  em vários estados da federação.  Em sua trajetória histórica, o Grupo 
Beribazu sempre esteve vinculado às instituições escolares, mantendo com elas uma 
estreita relação. Esta identidade com o universo escolar fez com que o grupo conquistasse 
grande prestígio e reconhecimento no contexto da capoeira nacional.	

O Grupo Beribazu tem como lema o binômio "Arte-Luta" e procura elaborar uma 
síntese que busca a superação da dicotomia Capoeira Angola / Capoeira Regional, 
procurando difundir a capoeira da forma mais abrangente possível, através do resgate 
seletivo dos seus valores histórico-culturais.	

Por intermédio do estudo e da prática da capoeira o Grupo Beribazu tem como 
objetivo principal contribuir para a formação integral do ser humano e concebe a capoeira 
como um instrumento relevante no processo de aprendizagem social e no exercício crítico 
da cidadania.	



O Grupo Beribazu já realizou inúmeros eventos de âmbito nacional, regional e local, 
dentre eles, a "Grande Roda Brasileira de Capoeira", que já foi realizada dezenove vezes, 
sem interrupção (1976-1994).	

Os reconhecidos trabalhos de pesquisa, desenvolvidos por integrantes do Grupo 
Beribazu, evidenciam os princípios que norteiam as metas do Grupo e o compromisso de 
seus líderes com a capoeira em geral. Dentre essas ações intelectuais destacam-se a tese 
de Mestrado do Mestre Renato, intitulada: "Da Vadiação à Capoeira Regional: uma 
interpretação da modernização cultural no Brasil", a tese de mestrado do Mestre Falcão, 
intitulada: "A Escolarização da Vadiação: a Capoeira na Fundação Educacional do Distrito 
Federal", a monografia do Mestre Fábio Loureiro, intitulada: "Capoeira na Educação Física 
Escolar: princípios estéticos da capoeira e a formação da consciência crítica" e a 
monografia do Mestre Carlos, intitulada: Capoeira: a construção da diversidade".	

O destaque do Grupo Beribazu tem se verificado também em competições oficiais 
de capoeira. Vários campeões em nível regional e nacional vestem a camisa "Beribazu".	

O Grupo Beribazu possui um quadro com  dezenas de mestres e professores de 
capoeira. Atualmente o Grupo Beribazu é regido juridicamente por um Estatuto que define 
seus objetivos e orienta suas ações. Cada núcleo do Grupo corresponde a uma 
Coordenadoria Referencial. As deliberações são tomadas por uma Assembléia Referencial, 
formada pelos Mestres, Contramestres e Monitores. O Grupo possui ainda um conjunto de 
normas de conduta que visam uma maior integração entre os seus componentes.	

O crescimento e a disseminação da capoeira nos últimos anos têm exigido dos 
praticantes um compromisso concreto com a sua valorização e é dentro dessa perspectiva 
que o Grupo Beribazu vem implementando suas metas.	

Aprendizagem motora com o ensino da capoeira	
A maioria das atividades motoras é desenvolvida desde a infância até a idade 

adulta, dependendo das oportunidades oferecidas, e a capoeira propicia ou retoma esta 
possibilidade com atividades e com exercícios físicos básicos fundamentais, respeitados 
os limites de cada praticante.	

Vantagens fisiológicas da prática esportiva	
·      Melhor estabilidade articular;	

·      Aumento da taxa de hormônio de crescimento;	

·      Melhor utilização de insulina;	

·      Controle da obesidade;	

·      Aumento da força;	

·      Aumento da eficiência do sistema imunológico;	

·      Diminuição do estresse psicológico.	

Desenvolvimento	



A capoeira vem conquistando espaço em diversas instituições e academias, 
atuando formal e informalmente, fazendo inclusive parte de currículos acadêmicos em 
universidades, seja em cursos de licenciatura em educação física ou como prática 
esportiva.	

Segundo Apud Santos Dinello (1990), “para se obter uma educação adequada, o 
jovem deve valorizar as manifestações que traz consigo, respeitar sua individualidade, sua 
própria cultura e sua maneira de expressar, dando-lhe oportunidade de brincar no seu 
espaço com criatividade”. É com este pensamento que procuramos facilitar a expressão de 
cada um.	

Metodologia	
É importante, sempre que possível, dar prioridade à descoberta orientada e à 

solução de problemas, a fim de alcançar os objetivos e a aprendizagem de uma atividade 
que estimule a criatividade e a espontaneidade do praticante.	

Quanto aos métodos de aprendizado, podemos nos basear em seis princípios, 
segundo Mostonn (1978): 1) Estilo de comando; 2) Estilo de tarefa; 3) Estilo recíproco; 4) 
Programa individual; 5) Descoberta orientada; e 6) Solução de problemas.	

Acerca da descoberta orientada, pretende-se conduzir o praticante a investigar, a 
comparar e a utilizar diferentes estratégias na busca de soluções. Surge também como 
resultado de uma operação prévia o estímulo ou a dissonância cognitiva e, como 
conseqüência, a mediação (investigação) e a resposta.	

Plano de treinamento	

Serão ministradas aulas com duração estipulada de 50 a 75 minutos, valorizando 
aspectos educacionais, culturais, musicais e folclóricos.	

O praticante de capoeira necessita trajar o abadá (calça de malha branca) e a 
camisa, de preferência também branca.	

É importante ressaltar que o conteúdo das aulas será baseado na metodologia 
prática e teórica. Portanto, na parte teórica envolver-se-ão aspectos históricos, musicais e 
rituais da capoeira.	

No decorrer do ano, serão promovidos eventos, tais como, graduações, 
confraternizações, além de oficinas de instrumentação e de cânticos (ver anexos I e II). 
Nesse momento, estarão presentes vários mestres do grupo e convidados. Um programa 
específico sobre cada evento será previamente entregue à Direção do estabelecimento.	

Esta proposta se assemelha a diversas outras implantadas pelo Grupo Beribazu 
em instituições de ensino e corporações, dentre as quais podemos destacar A Academia 
do Corpo de Bombeiros de Brasília, os Colégios Sagrada Família, Imaculada Conceição e 
Cor Jesus, bem assim a Universidade de Brasília, a Universidade Católica de Brasília, o 
Centro Universitário de Brasília – Uniceub e entidades no exterior, como, University of 
Bristol e a Universidad Autónoma de México.	

Recursos materiais	
A entidade se comprometerá em auxiliar com os seguintes recursos:	



·      Uma sala ampla para o desenvolvimento da atividade;	

·      Auxiliar no material gráfico para divulgação e confecção de apostilas, sempre 
que possível;	

·      Armários para guardar instrumentos e pertences pessoais.	

·      Instrumentos (berimbau, pandeiro e atabaque)	

Recursos humanos      	

    . Mestres de capoeira ou professores devidamente habilitado para tal.	

(Anexo II)	

Oficinas de Instrumentação e Rodas de Capoeira	
As Oficinas de Instrumentação têm por objetivo repassar conhecimentos que vão 

da música à dança, abrangendo informações de outras manifestações culturais.	

As rodas de capoeira sintetizam o encontro amistoso com o próximo, procurando a 
troca de experiências e a aplicação do desenvolvimento individual, bem assim a 
necessidade de se exibir e de se satisfazer.	

Oficinas de instrumentação:	

·      Concepção e confecção de instrumentos;	

·      Aulas de cantigas;	

·      Aulas de iniciação musical sobre toques e percussão.	

·      Aulas de Maculelê – Folguedo surgidos dos negros escravos males vindos da Costa 
da África para trabalhar junto ao ciclo da cana-de-açúcar quando estes, valendo-se de 
pedaços de cana, entregava-se às confrontações de natureza lúdica;	

·       Samba de Roda – Folguedo da época da escravidão constituído de dança, passos 
muito requebro, umbigadas e cantorias.	

Rodas de Capoeira	
·               Roda de intercâmbio – Atividade gesto-musicultural de capoeira que visa o 

entrosamento dos vários segmentos da comunidade capoeirística, assim como a troca de 
conhecimentos e de experiências sócio-culturais;	

·          Roda de Batizado – Atividade gesto-musicultural de capoeira em que o iniciante 
joga uma única vez com um docente ou padrinho de capoeira;	

·                Roda de Graduação - Atividade gesto-musicultural de capoeira em que os 
graduados jogam com capoeiristas de graduação equivalente àquela que receberam.	

Executor do projeto	

André Luiz Ribas A. Braga	



Professor de Educação Física	

Natação e capoeira (Atividades Recreativas)	

Contato: 061 – 98202-2486	

E-mail: aribasbraga@gmail.com	

 Responsável pelo projeto	

Fábio Moreira de Araújo – Mestre Onça	

Geógrafo e Mestre de Capoeira	

RG. MEC. 26.893/92	

capfabio10@yahoo.com.br	

Fone: (61) 98494.1935.	

	
14. REFERÊNCIAS 	

         	

BRASIL. Ministério de Educação e Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. 
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil. V. 1, 2 e 3. Brasília: MEC/ SEF, 
1998. 	

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília. Presidência da 
República, 1988.	

Lei no 8069, de 13 de julho de 1990. Instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente.
 Brasília: Presidência da República, 1996.   	

Lei no 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Brasília: Presidênciada República, 1996.  	

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Brasília: MEC/SEF, 2009.	

DISTRITO FEDERAL. Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação 
Infantil. Brasília: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, 2018.	

DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO - SEEDF, 2014 - 2016	

ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA. Projeto Político Pedagógico e Coordenação nas 
Escolas - SEEDF	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



APÊNDICE	

Avaliação Institucional	



	

	



Questionário para diagnóstico escolar 2019	

Local de Moradia: A criança tem irmãos? 
(  ) Não  ( ) 1 (  ) 2 ( ) 3 ou mais 

A criança mora com: 
(  ) Os pais  ( ) Mãe (  ) Pai ( ) Outros 

Os pais são separados? 
(  ) Sim    ( ) Não  

Situação da residência: 
(  ) Própria  ( ) Alugada  ( ) Cedida (  ) Outros 

Tipo de residência: 
(  ) Casa  ( ) Apartamento  ( ) Chácara ( ) Outros  

Religião: 
(  ) Católica  ( ) Evangélica  ( ) Outros 

O responsável pela criança trabalha fora? 
(  ) Sim   ( ) Não  ( ) Só um dos pais 

Como é aproveitado o tempo da criança? 
(  ) Vendo TV 
(  ) Jogando ou assistindo vídeos no celular 
(  ) No computador 
(  ) Brincando 
(  ) Com leituras 
(  ) Outros 

Qual o tipo de programa a criança vê na TV? 
(  ) Livre 
(  ) Desenhos 
(  ) Novelas 
(  ) Programas infantis 
(  ) Filmes 
(  ) Outros 

Com quem a criança passa o dia? 
(  ) Pai 
(  ) Mãe 
(  ) Babá ou empregada 
(  ) Avó, avô, tios 
(  ) Irmãos mais velhos 
(  ) Madrasta, padrasto 
(  ) Outros 

Que passeios a criança costuma realizar? 
(  ) Visitar parentes 
(  ) Parques, Zoológico 
(  ) Clubes 
(  ) Viagens 
(  ) Cinema 
(  ) Shopping 
(  ) Igreja 
(  ) Outros 

Como a criança chega à escola: 
(  ) Ônibus do governo 
(  ) Com os pais ou familiares 
(  ) Transporte escolar contratado 
(  ) Outros 

Como é aproveitado o tempo da criança? 
(  ) Vendo TV 
(  ) Jogando ou assistindo vídeos no celular 
(  ) No computador 
(  ) Brincando 
(  ) Com leituras 
(  ) Outros 

A criança pratica esporte? 
(  ) Sim   ( ) Não 

Que horas a criança costuma dormir? 
_______________________________ 

 
Agradecemos a atenção!            

 Equipe Gestora 



	
Plano de Ação Coordenação Pedagógico	

PLANO DE AÇÃO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
2019 

OBJETIVOS AÇÕES/ ESTRATÉGIAS PARCERIAS PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

 
 
 

Promover um espaço na 
coordenação pedagógica 
possibilitando a organização 
do trabalho docente para uma 
escola adequada aos 
interesses e necessidades de 
todos. 

     Elaboração de cronograma de atividades a 
serem desenvolvidas nos dias de coordenação 
(estudo, oficinas pedagógicas locais, Coordenação 
Pedagógica Propositiva, palestras com especialistas 
ou profissionais da própria escola, compartilhamento 
de experiências, elaboração dos projetos, estudos de 
casos); 

     Pesquisa e planejamento com os 
professores das atividades que façam sentido para o 
contexto e realidade dos alunos, priorizando a 
ludicidade, atendendo as especificidades da infância, 
contemplando os Campos de Experiências com suas 
Linguagens, os Eixos Transversais e Integradores do 
Currículo em Movimento da SEEDF ; 

     Organização e participação de reuniões e 
eventos com pais e ou responsáveis; 

     Planejamento, agendamento e apoio nos 
eventos e passeios; 

     Suporte na gestão de materiais 
pedagógicos e atividades; 

     Articulação entre professores, equipe de 
direção e Diretoria Regional de Ensino, assegurando o 
fluxo de informações e repasse das ações pedagógicas 
promovidas, e incentivo à participação nas propostas, 
como por exemplo a nova “Virada Pedagógica”; 

     Receber, orientar e acompanhar os 
professores e todos os profissionais envolvidos nas 
ações pedagógicas (professores temporários, recém 
nomeados, ESV, Monitores, estagiários, etc); 

     Proposição, planejamento e organização 
operacional dos projetos e programas (Plenarinha, 
Circuito de Ciências, agora denominado FESTIC, 
Projetos Pedagógicos diversos, Inserção/ Acolhimento 
Transição, etc); 

     Articulação entre escola e parceiros; 
     Suporte na realização do Conselho de 

Classe e nas Avaliações Institucionais; 
     Organização do acompanhamento das 

coordenações coletivas em relatório enviado 
semestralmente à CRE; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenadora local, 
equipe gestora, 

equipe pedagógica, 
UNIEB, palestrantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corpo docente 
(para atingir a 
comunidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao longo do ano 
letivo 

Discussões e 
apontamentos 
nas reuniões;  

Consolidar-se como espaço- 
tempo de reflexões, na busca 
do desenvolvimento 
pedagógico de uma educação 
de qualidade 

     Escuta sensível entre os pares para identificar 
suas demandas práticas; 

     Articulação e mobilização para elaboração, 
acompanhamento e avaliação da PP e dos projetos 
específicos da UE; 

     Partilha de experiências e conhecimentos 
acadêmicos entre docentes, e com outras UE (reuniões 
de POLO), criando mecanismos de articulação da 
teoria com a prática; 

     Acompanhamento dos relatórios RDIA, 
subsidiado por considerações do Conselho de Classe 
e quando necessário, da Equipe de Apoio a 
Aprendizagem; 

     Acompanhamento das Adequações 
Curriculares dos estudantes, quando necessário, das 
fichas de acompanhamento para a EEAA e do 
Formulário de Registro das Adequações curriculares; 

     Registro das discussões e encaminhamentos 
em ata; 

     Promover estudos e reflexões práticas para o 
espaço-tempo da coordenação voltados para as 
demandas e a realidade da nossa UE (Construção e 
revisão da nossa Proposta Pedagógica, Formações 
para a elaboração do RDIA,  Adequações Curriculares, 
Grafismo, Currículo em Movimento, Metodologias 
ativas, etc.); 

     Organizar o 3º Dia de Formação da Educação 
Infantil; 

Equipe gestora, 
equipe pedagógica, 
equipe de apoio a 

aprendizagem, 
coordenadora 

Comunidade 
escolar Semanalmente ·Discussões e 

apontamentos 
nas reuniões;  

Contribuir para a garantia do 
direito dos alunos ao 
cumprimento dos dias letivos 

·      Promover ações de inserção, acolhimento e 
transição, atendendo a diversidade e a inclusão, bem 
como permitir o agrupamento vertical que permite à 
criança a fluidez entre as especificidades da 
periodização da infância; 

    Fomentar a participação da família em 
momentos e ações na escola para estreitamento do 
vínculo com a comunidade e ganhos pedagógicos 
para as crianças; 

    Realizar confraternização para comemorar os 
aniversariantes do trimestre, e promover espaços de 
integração e valorização de todos que fazem parte do 

Coordenadora Professores e 
alunos Semanalmente  



contexto escolar, estimulando o bom convívio 
interpessoal; 

Substituição e/ou organização da logística para 
atendimento aos alunos de professores ausentes; 

 
 


