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I-APRESENTAÇÃO 

 Todos os anos os responsáveis são convidados a conhecer o nosso projeto 

político pedagógico e nos ajudar a construí-lo e implantá-lo em nosso CEPI. 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) é uma exigência legal da LDB- Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Este documento tem o papel de revelar a verdadeira identidade da escola, tais como: 

suas concepções, sua natureza, papel sócio educativo, cultural, dentre outros. Deste 

modo, também terá papel de orientar toda a atividade que será desenvolvida durante o 

ano letivo. É importante ressaltar que o PPP não é um documento definitivo, e tem um 

caráter dinâmico, possibilitando mudanças que estejam sempre de acordo com os 

interesses e necessidades da comunidade escolar. 

Para a construção deste PPP, houve a participação de toda a comunidade escolar, 

direção, corpo docente, pais e demais profissionais da escola, que também tem 

fundamental importância. As famílias responderam o questionário socioeconômico 

educacional e também foram convidados a participar dos dias letivos temáticos. Os 

funcionários participaram de reuniões e os alunos, por meio de atividades pedagógicas e 

lúdicas demonstraram o que mais gostam na escola.  

Durante a elaboração deste PPP, foram levados em consideração os dados 

coletados nos questionários, nas reuniões, tendo em vista às necessidades do público 

atendido pela escola. 

As atividades pedagógicas foram planejadas tendo como parâmetro o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil e o Currículo em Movimento 

da Educação Básica do Distrito Federal, buscando o desenvolvimento integral das 

crianças respeitando às particularidades de cada uma. As atividades a serem 

desenvolvidas ao longo do ano letivo, serão realizadas em parceria entre o corpo 

docente, toda a equipe escolar e a família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU GOSTO MUITO DA MINHA 

CRECHE 

NIDIELLY 1º C 
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II- HISTORICIDADE DA INSTITUIÇÃO 

O CEPI-Pequizeiro é uma instituição de Educação Infantil (0 a 4 anos), 

inaugurada em 30 de julho de 2014, conveniada com a Secretária de Educação e gerida 

pelo Hotelzinho São Vicente de Paulo, instituição filantrópica, sem fins lucrativos. Em 

nosso CEPI atendemos crianças oriundas dos bairros: buritis I,II,III e IV, 

Arapoangas,setor de chácaras e  Jardim Roriz. Clientela essa que em sua grande maioria 

de baixa renda subsidiada por programas governamentais.  

 

1. Dados da Mantenedora: 

1.1 Mantenedora  Hotelzinho São Vicente de Paulo 

1.2 CNPJ CNPJ 08.938.465/0002-80 

1.3 Endereço Completo Rua XV de novembro, Quadra 60, lote 9-

A, Planaltina- DF 

1.4 Telefone/ Fax/e-mail (61) 9212-0378/ (61) 3388.6217 

1.5 Data da fundação 27 de setembro de 2005 

1.6 Utilidade pública Instituição Filantrópica 

1.7 Presidente Hallan de Oliveira Mota 

 

 

2. Dados da Instituição Educacional: 

2.1 Nome da Instituição Educacional Centro de Educação da Primeira Infância- 

PEQUIZEIRO 

2.2 Endereço completo e telefone Setor Residencial Leste Quadra 18 

Conjunto G AE 01 Buritis IV 

3388-7618 

2.3 Data de criação da Instituição 

Educacional 

30 de julho de 2014 

2.4 Turno de funcionamento Diurno: matutino/ vespertino 

2.5 Nível de ensino ofertado Educação Básica 

2.6 Etapas, fase e modalidades e ensino/ 

programas e projetos especiais da 

Educação Básica 

Educação Infantil 
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3. Dados da diretoria voluntária: 

NOME CARGO 

Hallan de Oliveira Mota Presidente 

Elaine Virgínio da Cunha Secretária 

Ivone Bomfim Rocha Tesoureiro 

  

 

4. Dados da equipe gestora remunerada: 

NOME CARGO 

Renata Antunes Barboza Diretora Pedagógica 

Elizelene Alves de Lima Coordenadora Pedagógica 

Jacqueline Sousa Campos Secretária Escolar 

 

 

III- DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

Vasconcelos esclarece que: “O diagnóstico não é um simples retrato da 

realidade para identificar as necessidades radicais, e/ou o confronto entre a 

situação que deseja viver para chegar a essas necessidades” (Vasconcelos, 

2000, p. 90). 

 

O CEPI- Centro de Educação da Primeira Infância Pequizeiro está localizado na 

Região Administrativa de Planaltina, Setor Residencial Leste, Quadra 18 Conjunto G, 

Área Especial 01, Buritis IV e atendem crianças que moram em todos os bairros da 

cidade  e são filhos de pais trabalhadores e famílias assistidas pelo governo. De acordo 

com as Orientações Pedagógicas da SEEDF- Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal, o CEPI- Pequizeiro é organizado de modo que assegure o bom 

atendimento, tanto pedagógico quanto administrativo. A formação continuada dos 

funcionários, também se faz presente em seu planejamento por meio dos cursos 

oferecidos pela SEEDF durante o ano letivo. 

O CEPI-Pequizeiro possui estrutura física para atender 150 crianças, na faixa 

etária de 0 a 4 anos de idade. Presta atendimento de segunda à sexta-feira, no horário de 

7h30 as 17h30. Em seu quadro de enturmação segue o seguinte esquema: 
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ESTRUTURA FÍSICA DA INSTITUIÇÃO: 

ETAPA 

Berçário I 

Composto por 9 crianças, 1 professora, 2 monitoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berçário II 

Composto por 10 crianças, 1 professora, 2 monitoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maternal I A 

Composto por 15 crianças, 1 professora, 2 monitoras 
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Maternal I B 

 Composto por 15 crianças, 1 professora, 2 monitoras 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

  

Maternal II A 

 Composto por 18 crianças, 1 professora, 2 monitoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

     Maternal II B 

Composta por 14 crianças, 1 professora, 2 monitoras 
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      1º Período A  

Composto por 24 crianças, 1 professora, 2 monitoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                               

                                                             1º Período B 

           Composto por 24 crianças, 1 professora, 2 monitoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                1º Período C 

                             Composto por 24 crianças, 1 professora, 2 monitores 
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Este ano contabilizamos 153 alunos devido estarmos atendendo três demandas judiciais 

nos Berçários I e II. 

 08 salas de aulas sendo quatro com banheiros, 

 01 pátio com área coberta; 

 01 sala de informática 

 01 sala de videoteca; 

 01 anfiteatro; 

 02 banheiros (masculino e feminino) para as crianças; 

 02 banheiros (masculino e feminino) para as crianças com necessidades 

especiais; 

 03 salas para rede, energia e telefone; 

 01 sala da direção; 

 01 sala de secretaria 

 01 sala de coordenação; 

 01 sala de professores; 

 02 banheiros (masculino e feminino) para professores e direção; 

 01 sala de almoxarifado; 

 01 hall de entrada; 

 01 lavanderia; 

 01 depósito para material da lavanderia; 

 01 depósito para material de limpeza; 

 01 cozinha, dois depósitos para material de cozinha; 

 01 lactário, bebedouros; 

 02 banheiros (masculino e feminino) para os funcionários; 

 01 parque de areia 

 01 estacionamento.  

 

 

 
EU GOSTO MUITO DE BRINCAR NO PARQUINHO DE 

AREIA 

LUÍSE VITÓRIA 

MAT.II-B 

 

 
 

 

Em suas práticas pedagógicas a creche segue os princípios e as diretrizes 

curriculares que orientam as escolas brasileiras na organização do ensino. Seguindo as 
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instruções legais necessárias para o bom desenvolvimento desta proposta, é que se 

definiram para a sua realização, atividades relacionadas ao desenvolvimento físico, 

social e intelectual das crianças, oportunizando-as à prática da criatividade, contribuindo 

assim, para a formação de cidadãos ativos. 

O CEPI-Pequizeiro mantém convênio com a Secretaria de Educação do Distrito 

Federal. 

 

 IV-FUNÇÃO SOCIAL 

 

Nossa função social é oferecer atendimento infantil de excelência para o pleno 

desenvolvimento da criança nos aspectos: físico, psíquico, emocional, cognitivo e 

social, propiciando experiências significativas pela prevenção de situações de violação. 

de direitos e promovendo sua inclusão social. 

O CEPI-Pequizeiro tem por missão assegurar ao público atendido um ensino de 

qualidade, atuando de forma eficiente e eficaz na educação infantil, articulando ações 

que contribuam para a formação de um cidadão crítico, ético e com valores 

humanísticos. Queremos, contudo, facilitar o acesso das crianças aos bens socioculturais 

e garantir a elas o direito de brincar, expressar-se, comunicar e integra-se socialmente. 

  

 

V- PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

ADMINISTRATIVAS 

 

O desenvolvimento do trabalho educativo desta instituição está voltado 

para o aprendizado do educando, promovendo a compreensão do meio em que 

vivem maior percepção de si e elevação sociocultural das suas condições de vida 

a partir do aprendizado que ele constrói na escola. 

Acreditamos que a criança é um sujeito histórico e detentor do 

conhecimento. Contudo, para garantir o desenvolvimento integral do aluno temos 

como referencial o currículo em movimento da educação básica - educação 

infantil, pautando nossas práticas nos seguintes princípios: 

     

  Princípios Éticos- De acordo com o currículo referem-se à valorização da 

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

ambiente e as diferentes culturas, identidades e singularidades. A formação ética terá 
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como foco central o desenvolvimento do ser, onde se valoriza o “EU” e “OUTRO” e a 

formação para o desenvolvimento humano sustentável. Pretende-se aproveitar a 

diversidade cultural, de gênero e a biodiversidade para resgatar valores, mostrando 

claramente a realidade do mundo, onde, a construção de valores relacionados à vida e ao 

convívio esteja constantemente presentes. 

Princípios Políticos- De acordo com o currículo referem-se a garantia dos 

direitos de cidadania, o exercício da criticidade e do respeito à democracia. Nosso 

trabalho é focado na crianças como um se social, que precisa exercer sua cidadania hoje. 

Através de atividades que estimulem sua criatividade, autonomia e respeito à 

democracia. Desde sua entrada na escola a criança é incentivada através do exemplo a 

tratar as pessoas com educação, a respeitar a diversidade humana. As 46 condições 

sociais em que vivem, as crianças são o principal fator de diversidade de do grupo 

geracional. Dentre as várias concepções, as orientações curriculares requerem um 

posicionamento dos educadores sobre qual é a visão que a educação infantil assume em 

relação ao bebê e a criança pequena, qual seja: “(...) um ser humano em construção, em 

processo de humanização, pois a natureza é fruto de nossa história social” (ARCE, 

2007). 

 

Princípios Estéticos- De acordo com o currículo referem-se a valorização da 

sensibilidade, criatividade, da ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas e 

culturais. 

Planejamos ações que estimulam a criatividade, a curiosidade, a emoção e 

as diversas manifestações artísticas e culturais, primamos por desenvolver com os 

alunos atividades contextualizadas e embasadas em temáticas de interesse aouniverso 

infantil onde a fantasia e a imaginação são o foco, por isso, a pintura,recorte, colagem, a 

utilização da massinha de modelar, de materiais diversos, daexpressão corporal, da 

música e dança e de atitudes que provoquem o sentimentode liberdade e autonomia são 

essenciais para o desenvolvimento físico epsicológico da criança, sem esquecer ainda de 

atitudes interdisciplinaresnecessárias à compreensão das abordagens atuais.  As 

apresentações teatrais, as músicas, as danças, exposições de obras, passeios, trabalhos 

com autorretrato, asvivencias diversificadas que acontecem em nossa escola, ampliam 

as oportunidades das crianças criarem, estimulam a apreciação do seu fazer e das 

produções do outro. 

A inclusão de princípios na proposta pedagógica para conduzir as relações 

professor x aluno são proporcionadas através das condições para atender as 
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necessidades das mesmas. 

A Educação, chave indispensável para o exercício da cidadania na sociedade 

contemporânea, vai se integrando cada vez mais nestes tempos de grandes mudanças e 

inovações nos processos produtivos. Ela possibilita a criança desenvolver suas 

habilidades técnicas e sociais. Alem de incluir seus familiares na vida escolar em busca 

da cidadania plena. Ressaltando que quando se trata da educação integral, deve-se ter 

um olhar ainda mais cuidadoso para que a mesma não se resuma em aumento de tempo 

da criança na escola. Afinal: 

 

 “Integralidade deve ser entendida a partir da formação integral de 

crianças, adolescentes e jovens, buscando dar a devida atenção para todas 

as dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, 

psicomotores e sociais” (Pressupostos teóricos, p.28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA MINHA CRECHE EU BRINCO E FAÇO ATIVIDADES 

SARAH 

1º PERÍODO “A” 
 

 

A partir deste contexto, a presente Proposta Pedagógica terá como base os 

princípios da legislação de ensino em vigor em consonância com a nova concepção de 

educação básica. 

Direitos e Deveres de Cidadania, do Exercício da Criticidade e do Respeito à 

Ordem Democrática; Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da 

Ludicidade, da Qualidade e da Diversidade de manifestações Artísticas e Culturais.  

A legislação de ensino não só assegura o efeito da Educação Infantil como a 

inclui na Educação Básica, sendo “a Educação Infantil, primeira etapa da Educação 

Básica, é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços 

institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos 

ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 4 anos de idade no período diurno, 
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em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do 

sistema de ensino submetido ao controle social.”. 

A Gestão Democrática prima pela transparência nos procedimentos 

administrativos e pedagógicos, na participação do diretor pedagógico juntamente com o 

coordenador pedagógico, professores e auxiliares de classe, nos processos consultivos e 

decisórios, na colaboração, execução e avaliação do plano de trabalho e das práticas 

pedagógicas. 

O CEPI-Pequizeiro mantém o foco na responsabilidade social, no objetivo de 

cuidar e educar e para tanto, tem como objetivo, a melhoria da qualidade de ensino e o 

desenvolvimento institucional, estimulando assim, o processo de auto-avaliação e 

autocrítica, como elementos fundamentais para o crescimento pessoal, coletivo e 

institucional. 

O CEPI-Pequizeiro dispõe de uma estrutura organizacional composta de 

profissionais qualificados, que proporcionam condições de oferecer um ensino de 

qualidade. 

Os trabalhos administrativos e pedagógicos estão interligados entre os cargos a 

seguir: 

-Diretor Pedagógico;  

 Renata Antunes Barboza 

-Coordenador Pedagógico; 

 Elizelene Alves de Lima 

-Corpo docente; 

 Hellen Maria Vieria Gomes, Daiane Rosa da Silva, Elizete Luíza 

Pereira, Gabriela Paulino da Silva, Stephani Natália da Silva Neto, 

Geralda Sardinha Claudino, Maristela Rosa Freire, Cristina dos 

Santos Dias, Raquel Barboza Oliveira. 

-Auxiliares de serviços gerais; 

 Elissandra Suellen Xavier, Fabiano Berto da Silva 

-Chefe de cozinha 

 Macivone Lopes de Araújo 

-Auxiliares de cozinha. 

 Maria Antônia de Carvalho, Francisca Luciana Faustino Marques 

-Secretário escolar 

 Jacqueline Sousa Campos 

-Assistente administrativo; 
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 Mariza Teixeira de Aguiar Oliveira 

-Nutricionista 

 Jordana Alves Mendes 

-Porteiros 

 Fábio Alves dos Santos, Sinval Almeida de Oliveira 

-Agente de segurança patrimonial 

 José Airton Sabino Gomes, Divino José da Mata 

 

 

 

Os Princípios Epistemológicos de opção do CEPI-Pequizeiro tem como destaque 

o comprometimento com a formação intelectual, da afetividade e do social do ser 

humano, pelo empenho na formação do cidadão e na consciência sócio-política na 

sociedade, por meio de uma base humanista. Para conduzir nesse rumo, o CEPI-

Pequizeiro empenha-se também no aperfeiçoamento profissional do corpo docente que 

atua de forma integrada para o desenvolvimento do currículo escolar, capaz de despertar 

na criança, o interesse pela arte, a fim de desenvolver a dimensão objetiva do 

movimento que corresponde às competências instrumentais para agir sobre o espaço e 

meio físico. Deste modo, o CEPI-Pequizeiro, busca contemplar o cuidar e educar e o 

brincar e interagir além de proporcionar aos pequenos, espaço físico adequado. 

 

 

 

 

 

 

 

EU SOU A PRINCESA DA CRECHE 

AGNES 1º PERÍODO “A” 
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VI-OBJETIVOS 

 

Geral 

-Contribuir com o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos cognitivo 

afetivo, social e psicomotor, respeitando seus interesses e suas necessidades, cumprindo 

as funções de educar e cuidar.       

Específicos 

-Contribuir para o desenvolvimento biopsicossocial da criança em fase de crescimento, 

promovendo sua estabilidade social; 

-Promover a melhoria da qualidade do atendimento da creche; 

-Contribuir para a formação de um cidadão ético, crítico com valores humanísticos; 

-Oportunizar aprendizagens significativas, respeitando a fase de desenvolvimento da 

criança; 

-Articular a aprendizagem e os cuidados diários, levando em conta as particularidades 

de cada criança e se mantendo atento ao que ocorre à sua volta; 

-Desenvolver projetos sócio-educativos que envolvam a família e toda a comunidade 

escolar; 

- Promover situações em que o aluno demonstre o que já sabe e traz para a escola; 

-Priorizar o aspecto lúdico e as brincadeiras no processo de aprendizagem. 

 

 

VII-CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

A organização curricular deste PPP foi baseada nos pressupostos teóricos 

contidos no Currículo em Movimento da Educação Básica Do Distrito Federal. A 

presente proposta Pedagógica contempla a interdisciplinaridade e a contextualização, e 

se desenvolve, tendo como suporte os recursos pedagógicos colocados à 

disponibilização das crianças e dos professores com a intenção de atender às 

características socioeconômicas e psicológicas da criança. 

A organização curricular, sem fugir ao padrão clássico de ordenamento de 

atividades, está caracterizada por agrupamento em diretrizes abordadas pelo Referencial 

Curricular Nacional da Educação Infantil, e apoiada pelo princípio da flexibilidade 

contida na legislação vigente, terá suas especificações na forma regimental. 

Os conteúdos curriculares estão organizados tendo como parâmetro o 

Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil e o Currículo em Movimento 
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abordando os âmbitos: Formação Pessoal e Social e Conhecimento de Mundo, de 

acordo com os eixos de trabalho. 

No âmbito da Formação Pessoal e Social serão desenvolvidas atividades que 

envolva a interação, a autoestima, atividades de faz de conta, cuidados pessoais, jogos e 

brincadeiras e o respeito à diversidade.  

Os conteúdos curriculares foram organizados dentro do Currículo em 

Movimento, abordando os âmbitos: Eixos Integradores e Transversais. 

As atividades serão desenvolvidas nas seguintes linguagens: 

 

Berçários e Maternal I(0 a 02 Anos): 

 

 Cuidado Consigo e com o Outro. 

Nesta fase, manifesta-se pela relação emocional com os adultos e pela atividade 

objetal manipulatória (explorar, descobrir, manusear). O desenvolvimento da linguagem 

oral e a independência em atuar com os objetos são fatores essenciais para as novas 

aprendizagens da criança. 

 

 Interações com a Natureza e Sociedade 

Proporcionam às crianças o estabelecimento de relações com o meio ambiente, 

com as pessoas com quem convivem e principalmente com seu próprio corpo, 

observando as sensações que ele produz. 

 

 Linguagem Oral e Escrita 

Possibilita à criança, através das interações em situações espontâneas ou 

mediadas, expressarem seus desejos e necessidades, ampliando gradativamente seu 

vocabulário e a percepção de representações gráficas. 

 

 Linguagem Artística 

Permite levar a criança a vivenciar as diferentes formas de expressões artísticas, 

demonstrando pensamentos e sentimentos, na manipulação de objetos e materiais e, 

através destes, interagir com o meio onde vive. 

 

 Linguagem Matemática 
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As crianças têm a possibilidade de interagir com noções numéricas, espaciais, 

formas, tamanhos, cores, agrupamentos, vivenciando os conceitos presentes em seu 

cotidiano, na exploração de materiais e atividades lúdicas. 

 

 

 Linguagem Corporal 

 

É fundamental nessa faixa etária, pois o 

corpo é para o bebê seu canal de comunicação com o 

meio e com o outro. O profissional, no 

desenvolvimento da ação pedagógica com a criança 

do berçário, deve   estimular o movimento corporal 

utilizando os jogos e as brincadeiras.  

   

 Linguagem Digital 

Oportuniza que a criança veja o computador e outros equipamentos da tecnologia como 

novos brinquedos, possíveis de serem descobertos, explorados e manipulados. E como 

uma nova fonte de ensino-aprendizagem. 

1º Período (04 anos): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

O CEPI- Pequizeiro oferece atendimento integral de 07h30min as 17h30min 

para crianças de 04 meses a 4 anos e 11 meses de idade. Sua estrutura de trabalho está 

dividida em dois momentos: no período da manhã as crianças dispõem de orientação 

pedagógica e no período da tarde dispõem de um atendimento mais livre com foco 

voltado para a convivência social e recreação, se responsabilizando juntamente com a 

 
EU GOSTO DE BRINCAR NO  

CASTELO E NO PULA 

JULIA 

Mat. II-B 
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família e comunidade pela educação e construção da identidade e autonomia. Nossa 

rotina, permite acompanhar o educando no seu desenvolvimento, considerando suas 

particularidades e ao mesmo tempo oferecendo suporte educativo e afetivo, como 

finalidade em atender a educação integral, trabalhando a sustentabilidade humana na 

busca de uma educação de qualidade. 

 

   ROTINA DO TRABALHO PEDAGÓGICO: 

07h30 -Abertura dos portões 

07h45 -Fechamento dos portões 

07h45 às 08h00 -Acolhida das crianças 

08h00 -Café da manhã 

08h15 ás 9h30 -Atividades pedagógicas 

09h30 –Colação 

9h45 ás 11h20 -Atividades Pedagógicas 

11h20 ás 11h30 -Higienização 

11h30 –Almoço 

12h00 – Escovação  

12h30 –Hora do sono 

14h00 –Hora de despertar 

14h30 –Lanche 

15h00 –Início dos banhos 

16h00 –Hora do conto 

16h30 –Jantar 

16h50 –Higienização 

17h00 às 17h30 –Abertura dos portões para saída 

 

Em seu quadro de profissionais o CEPI-Pequizeiro se dispõe de um corpo 

docente qualificado, além de primar pela formação continuada com cursos oferecidos 

pela SEEDF no decorrer do ano letivo por meio de dias de formação e dias temáticos 

que envolvem a comunidade e outros, estando de acordo com as Orientações 

Pedagógicas da SEEDF 2014. 

As crianças serão agrupadas de acordo com a idade, sendo divididas em 4 

grupos: Berçários, Maternais I, Maternais II e períodos. Para desenvolver o trabalho 

pedagógico o CEPI teve por base o Currículo da Educação Infantil e o Referencial 

Curricular da Educação Infantil e Orientações Pedagógicas da SEEDF. 
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Em seus projetos educacionais o CEPI tem dado devida relevância ao eixo 

integrador do Currículo em Movimento “Educar e cuidar, brincar e interagir” baseados 

no âmbito da Formação Social e Pessoal e Conhecimento de Mundo. No qual a 

Formação Social e Pessoal envolver as seguintes áreas: nome, imagem, independência e 

autonomia, respeito à diversidade, identidade de gênero, integração, jogos e brincadeiras 

e cuidados pessoais. E o Conhecimento de Mundo abrange: movimento, música, artes 

visuais, linguagem oral e escrita, matemática, natureza e sociedade. 

A organização do tempo está estruturada de forma que atenda as atividades 

permanentes que são desenvolvidas dentro de uma rotina diária, mas flexível. As 

atividades são programadas, planejadas e orientadas e os projetos serão desenvolvidos 

ao longo do ano. 

 

 

IX- CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO. 

 

O processo de avaliação é essencialmente qualitativo, embasado no artigo 31 da 

LDB 9394/96, “onde a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu 

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

Fundamental”, destinado a auxiliar o processo de aprendizagem, fortalecendo a auto-

estima das crianças e permitindo que elas acompanhem suas conquistas, suas 

dificuldades e desenvolvam suas habilidades. 

A avaliação é contínua e processual para que possa cumprir sua função de 

auxílio ao processo de ensino e de aprendizagem e que permita ao professor, durante o 

processo, estar acompanhando a construção do conhecimento pela criança e, sempre que 

necessário, retomar o processo, com novos procedimentos que facilitem a construção 

dos conhecimentos ainda não adquiridos. 

O acompanhamento do trabalho pedagógico e a avaliação do desenvolvimento 

das crianças acontecem basicamente pela observação crítica e criativa do professor 

diante das atividades, brincadeiras, interações das crianças no cotidiano, fundamentada 

no conhecimento de suas etapas de desenvolvimento e na utilização de registros 

realizado pelos professores e monitores (relatórios, fotografias, desenhos, etc). Para 

tanto, os relatórios são divulgados as famílias, permitindo o conhecimento do trabalho 

pedagógico da instituição e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança 

da Educação Infantil.  
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Os resultados das avaliações dos alunos permitem a orientação da prática 

pedagógica e servem de base ao redimensionamento do Projeto Pedagógico. 

 

X- ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO CEPI-

PEQUIZEIRO. 

 

A implementação e organização da Proposta Curricular do CEPI-Pequizeiro, 

tanto no âmbito físico quanto no pedagógico, se faz de acordo com as Orientações 

Pedagógicas da SEEDF, Currículo em Movimento e outras diretrizes que tratam da 

Educação Infantil. A LDB em seu artigo 29 diz que: A educação Infantil, primeira etapa 

da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 

cinco anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 

ação da família e da comunidade. Para tanto vale destacar que o CEPI-Pequizeiro 

sistematiza seu trabalho pedagógico em conformidade com o Currículo em Movimento 

seguindo cada uma das linguagens. 

 

 Cuidado consigo e com o outro;                                       

 Interações com a natureza e 

sociedade; 

 Linguagem oral; 

 Linguagem artística; 

 Linguagem matemática; 

 Linguagem corporal e 

 Linguagem digital. 

 

Os recursos metodológicos e projetos são discutidos pela direção, corpo docente e 

auxiliares de classe que pesquisam o material de acordo com a realidade do público 

atendido, para contemplar a diversidade a qual trata os temas transversais tornando a 

aprendizagem significativa e contextualizada, desta maneira, promove-se a 

interdisciplinaridade dentro do contexto do público atendido. 

As salas de aula possuem poucas cadeiras e carteiras, pois o trabalho pedagógico 

é desenvolvido por cantinhos diversificados. 

O corpo docente possui a qualificação adequada para o devido atendimento pelo 

qual se propõem. 

EU QUERIA MUITO NA 

CRECHE UMA  PISCINA 

DE BOLINHA. 
             JOÃO  

       1º PERÍODO “C” 



  

   21 

 

A coordenação pedagógica é feita de segunda a sexta-feira no período de 

12h30min às 13h30min, no qual são realizados estudos, debates, elaboração do 

planejamento e das atividades, bem como a avaliação das mesmas, além da observação 

e correção dos planejamentos dos professores. 

Os dias temáticos servem de momentos de reflexão para debater a realidade da 

comunidade escolar. 

As reuniões são realizadas por semestre para tratar com a família o 

desenvolvimento de cada aluno. 

O cardápio do ano letivo do CEPI é feito por uma nutricionista, no qual todas as 

famílias participam no inicio das aulas de uma reunião, onde é tratado sobre a 

alimentação oferecida, bem como, das crianças que necessitam de uma alimentação 

diferenciada. 

 

XI-PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PPP. 

 

O referido projeto político pedagógico apresenta os seguintes planos de ação 

para sua implementação: 

 

 Gestão Pedagógica:  

Plano de ação para implementação do Projeto Político Pedagógico 

Gestão Pedagógica 

Objetivo Meta Estratégia 

-Supervisionar e acompanhar a 

execução do trabalho dos 

docentes em suas práticas 

pedagógicas. 

-Garantir junto ao corpo docente 

um trabalho de excelência em 

todos os aspectos estando em 

consonância com o Currículo em 

Movimento DA Educação 

Básica. 

-Acompanhar o trabalho dos 

docentes e auxiliares por meio 

de encontros semanais para 

discutir a execução do trabalho e 

dos registros diários. 

 

 Gestão de Pessoas 

Plano de ação para implementação do Projeto Político Pedagógico 

Gestão de Pessoas 

Objetivo Meta Estratégia 

-Prezar por um ambiente 

saudável, para refletir num bom 

relacionamento entre 

funcionários, para que, deste 

-Motivar os funcionários para 

que desenvolvam o trabalho em 

equipe tomando o ambiente cada 

vez mais agradável; 

-Orientar a todos sobre a 

legislação trabalhista vigente, 

deixando claro direitos e 

deveres; 
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modo, garantir um atendimento 

de qualidade a comunidade 

escolar. 

-Disponibilizar os recursos 

necessários e adequados para o 

desempenho do trabalho. 

-Promover a formação 

continuada, como: coordenações 

pedagógicas, reuniões internas e 

curso de formação ofertada pela 

SEEDF; 

-Fortalecer as relações 

interpessoais entre os 

funcionários por meio de 

dinâmicas, 

 

 

 Gestão financeira 

Plano de ação para implementação do Projeto Político Pedagógico 

Gestão Financeira 

Objetivo Meta Estratégia 

-Realizar compras para 

suprimento das necessidades 

diárias; 

-Fazer pequenos reparos nos 

móveis e na estrutura física do 

CEPI; 

-Subsidiar os projetos 

pedagógicos, para que se possa 

ter qualidade no trabalho. 

-Utilizar os recursos de forma 

responsável para garantir todo 

suprimento das necessidades 

administrativas e pedagógicas de 

acordo com as legislações 

vigentes. 

-Promover eventos a fim de 

arrecadar fundos para a 

instituição para utilizar no 

suprimento daquilo que não é 

possível se fazer com os recursos 

recebidos; 

 

 

 

 Gestão Administrativa 

Plano de ação para implementação do Projeto Político Pedagógico 

Gestão Administrativa 

Objetivo Meta Estratégia 

-Atender as necessidade da 

comunidade escolar com clareza 

e transparência no que diz 

respeito a documentos e demais 

necessidade; 

-Garantir alimentação de 

qualidade para todos; 

 

-Envolver a comunidade escolar 

nos assuntos da instituição; 

-Oferecer alimentação nutritiva e 

preparada com a orientação da 

nutricionista. 

-Promover momentos de 

convivência e valorização com 

os funcionários e comunidade 

escolar; 

-Interceder nos problemas da 

comunidade escolar, escutando 

seus anseios e necessidades 

visando soluções; 

-Fazer cumprir o plano de 

trabalho. 
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 A avaliação do projeto pedagógico se dá de forma democrática contando com a 

participação de todos os segmentos, verificando se o planejamento e o desenvolvimento 

estão adequados e quais ações necessitam de redirecionamento. Tais informações serem 

de instrumentos para reavaliar o trabalho do Projeto Político pedagógico, estabelecendo 

novas estratégias quando necessário. A avaliação institucional e a avaliação do projeto 

político pedagógico acontecem de forma processual, portanto, ocorrem durante todo o 

ano letivo, a partir de discussões do currículo, da execução dos projetos e planos de 

ação e da análise e estudo dos resultados alcançados a cada bimestre. 

A avaliação institucional se dá entre pais e funcionários e é realizada de forma 

subjetiva e anônima. o acompanhamento, controle e a avaliação do PPP dar-se-á durante 

as coordenações coletivas, reuniões de pais, conselho escolar, entre outros encontros 

que forem necessários para avaliar se os objetivos estão sendo alcançados e se é 

necessário estabelecer novas estratégias e metas. Esta avaliação é considerada como 

uma atividade de grande importância no processo de ensino-aprendizagem, 

proporcionando aos profissionais uma interação entre toda a comunidade escolar 

descobrindo informações necessárias para a busca constante pela melhoria na educação 

prestada no decorrer do ano letivo. 

 

XII-PROJETOS TEMÁTICOS  

A prática pedagógica pode ser considerada como uma intervenção no processo 

de desenvolvimento. Por isso deve ser feita de maneira consciente e responsável, em 

consonância com os objetivos e metas educacionais. Assim as atividades desenvolvidas 

no projeto buscam oferecer as crianças uma gama de atividades que contemplem o 

desenvolvimento harmônico dos aspectos físicos/motores, cognitivos, afetivos e sociais. 

Um dos objetivos dos projetos é também é organizar o trabalho, com metas claras de 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Durante todo o período de construção 

dos projetos é levado em consideração a vivência de cada criança e os seus 

questionamentos. 

 

Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da escola, e dentro da 

escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão, também. Tudo o 

que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante 

de nós que é o de assumir este país democraticamente {...} Paulo Freire. 
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O QUE EU MAIS GOSTO NA MINHA CRECHE É DAS MINHAS TIAS. 

 HELOÍSA 

1° PERÍODO “B” 
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PROJETO 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 

 

 

 

EI PSIU, EU 

EXISTO! 

 

 

Saber a história da sua 

vida, conhecer a 

história e significado 

do seu nome.  

 

Desenvolver a atenção 

para as características 

físicas de cada criança. 

 

Que a criança se 

torne capaz de 

identificar também 

os colegas, se 

tornando 

independente, 

desenvolvendo assim 

suas capacidades de 

acordo com sua faixa 

etária 

 

Identificar sua pessoa 

e seu nome no grupo 

de convívio.  

 

Estabelecer no 

decorrer do ano 

atitudes de 

autocuidado, 

valorizando os hábitos 

de higiene, alimento, 

segurança, cuidados 

com a aparência.  

 

Brincar com 

oportunidades de 

descobertas 

compreenderem a sua 

participação nos 

grupos de convívio, 

respeitando suas regras 

básicas e a diversidade 

que os compõe.  

 

Adquirir o seu controle 

esfincteriano e o 

alimentar sozinho. 

 

 

 

 

 

 

Através de 

observações diárias 

das atividades 

apresentadas, 

visando estabelecer o 

desenvolvimento 

físico psíquico e 

social da criança. 

 

Professoras e 

monitores 

 

Durante todo o ano. 
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PROJETO 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 

 

 

 

ÁGUA SABOR DA 

VIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconhecer a 

importância da água 

para a vida humana e 

suas diversas utilidades 

 

Conscientizar as 

crianças quanto ao uso 

sustentável e inteligente 

da água e outros 

recursos naturais finitos. 

 

Conhecer o ciclo da 

água, seus estados 

físicos e sua presença 

em diferentes condições 

e ambientes atentando a 

importância da sua 

preservação para o 

equilíbrio da natureza. 

 

Ampliar o conhecimento 

de mundo e suas 

responsabilidades como 

protagonista de sua 

história. 

 

Promover hábitos e 

atitudes de 

preservação e 

cuidados com um 

recurso natural finito 

e suma importância 

para nossa 

sobrevivência. 

 

Pesquisar e demonstrar 

através de recorte e 

colagem os 

conhecimentos prévios 

acerca do tema. 

 

Contar e recontar 

histórias relacionadas 

ao ciclo da água com 

recursos didáticos. 

 

Confeccionar painéis, 

murais temáticos e 

lembrancinhas. 

 

Assistir a vídeos e 

desenhos sobre o uso 

da água. 

 

Ouvir e cantar músicas 

sobre a água, seu ciclo 

e sua importância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Será feita através da 

observação da 

participação das 

crianças nas 

atividades propostas 

comparando seus 

conhecimentos a 

respeito do assunto 

antes de depois dos 

trabalhos. 

 

Observar hábitos e 

atitudes na rotina 

diária quanto à 

postura das crianças 

em relação ao uso da 

água. 

 

Professoras e 

monitores. 

 

Duração de duas 

semanas. 
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PROJETO OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 

 

ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL 

 

Promover o consumo 

de alimentos 

saudáveis e a 

consciência de sua 

contribuição para a 

promoção da saúde de 

forma atraente, lúdica 

e educativa. 

 

Despertar em cada 

criança o gosto por se 

alimentar bem. 

 

Conversas e registros 

(desenhos e recortes) 

sobre a alimentação 

preferida das crianças. 

 

Registro dos alimentos 

mais consumidos na 

creche/família 

construção de jogo da 

memória. 

 

Palestra com 

nutricionista. 

 

Utilização da horta 

para plantação e 

colheita. 

 

Visitar à feira 

 

Preparação e 

degustação de receitas 

saudáveis 

 

Confecção de livro de 

receitas. 

 

 

 

 

Será feita de forma 

coletiva. As crianças 

se posicionarão sobre 

os pontos positivos e 

negativos do projeto. 

 

Professores, monitores 

e nutricionista. 

 

Duração durante todo 

o ano. 
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PROJETO 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 

 

 

 

ERA UMA VEZ 

 

Despertar o interesse, 

conhecimento pelo 

mundo letrado de 

forma lúdica e 

prazerosa, despertando 

a fantasia e a 

imaginação.  

 

Estimular a 

capacidade de ouvir, 

falar, emitir opiniões e 

vivenciar emoções. 

 

 

 

Avivar o interesse 

pela literatura, 

fazendo diferentes 

tipos de leitura;  

 

Cronograma semanal, 

oral, pseudoleitura.  

 

Ter a leitura como 

fonte de prazer. 

 

Contação de histórias 

com fantoches, 

deboches. 

 

Apresentações diárias 

de diversos contos, 

confecção de 

fantoches e deboches.  

 

Produzir histórias. 

 

Confecção de livro 

gigante. 

 

Problematizar 

situações nas quais as 

crianças possam 

expressar oralmente 

suas ideias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Será feita mediante 

observação e registro 

da participação e 

envolvimento das 

crianças durante o 

projeto. 

 

Professoras e 

monitores. 

 

Terá duração de 15 

dias. 
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PROJETO 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 

 

 

 

SINAL VERDE 

 

Conhecer a 

importância do 

trânsito.  

 

Identificar 

comportamentos que 

proporcionem 

segurança no trânsito 

e os que 

comprometem.  

 

Desenvolver atenção e 

percepção. Identificar 

os principais sinais e 

placas. Diferenciar os 

meios de transporte. 

 

Desenvolver a 

consciência da criança 

no trânsito. 

 

Passeio nas 

imediações da creche 

para conhecimento 

dos sinais. 

 

Passeio à 

transitolândia. 

Textos informativos e 

ilustrativos, poesias, 

músicas, desenhos, 

confecção de placas, 

maquetes.  

 

Debates em sala 

(rodinha).  

 

Confecção de meios 

de transporte com 

materiais recicláveis. 

 

Conhecer a história da 

evolução dos meios de 

transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Será realizada durante 

todo o projeto, 

observando a 

participação, 

interesse, entusiasmo 

e mudanças 

comportamentais. 

 

Professoras e 

monitores 

 

Duração de 15 dias. 
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PROJETO OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 

 

 

PLANETA 

RECICLÁVEL 

 

Apresentar a 

natureza com suas 

belezas, curiosidades 

e fragilidades. 

 

Despertar o senso 

crítico e a reflexão 

sobre a atuação 

humana com o meio 

ambiente. 

 

Identificar o lixo 

produzido 

diariamente, separar 

e classificar para o 

descarte correto. 

 

Conhecer o período 

de decomposição de 

cada elemento e o 

processo de 

reciclagem. 

 

  

 

Trabalhar a formação de 

valores, buscando 

sensibilizar os alunos da 

importância da 

reutilização e materiais 

recicláveis. 

 

Atuar com 

responsabilidade diante 

das situações cotidianas.  

 

Estimular o 

desenvolvimento de 

habilidades artísticas, 

da criatividade e 

imaginação através da 

manipulação de 

materiais de sucata. 

 

Confeccionar 

brinquedos e outros 

objetos com materiais 

recicláveis utilizando 

os mesmos nas 

brincadeiras diárias. 

 

Incluir no dia a dia das 

crianças hábitos 

conscientes 

relacionados a nossa 

produção de lixo. 

 

Promover momentos 

de interação e 

socialização entre os 

pares etários e adultos 

em um trabalho 

colaborativo. 

 

 

 

 

Será feita ao longo do 

projeto observando o 

cumprimento de 

etapas e crescimento 

individual e do grupo. 

 

Professores, monitores 

e demais funcionários 

da creche. 

 

Duração de duas 

semanas. 
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PROJETO OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 

 

 

 

RITMOS QUE 

ENCANTAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolver a 

capacidade auditiva e 

explorar as diferentes 

formas de sons. 

 

Estimular a interação 

e o desenvolvimento 

e expressão corporal 

por meio da dança. 

 

Utilizar a música e 

seus sons como 

instrumento de 

aprendizagem. 

 

Promover o estímulo 

de sentimentos e 

sensações através de 

exercícios musicais. 

 

Ampliar o repertório 

musical, a linguagem 

oral e o vocabulário. 

 

Estimular o 

desenvolvimento 

global da criança. 

 

Promover a interação 

entre os pares e adultos 

em momentos de prazer e 

descontração. 

 

 

 

Manipular diferentes 

instrumentos musicais 

e explorar seus sons. 

 

Explorar os sons que 

podem ser produzidos 

pelo próprio corpo. 

 

Confeccionar 

instrumentos sonoros 

e montar uma 

bandinha musical. 

 

Pesquisar ritmos e 

canções de várias 

culturas. 

 

Utilizar músicas nas 

brincadeiras para 

melhorar as relações 

de afeto entre as 

crianças e as relações 

sociais. 

 

Realizar amostra 

musical para a 

comunidade escolar. 

 

 

 

Será feita durante a 

realização das 

atividades com a 

observação do 

professor analisando 

as dificuldades 

enfrentadas pelas 

crianças. 

 

Professores e 

monitores. 

 

Duração de duas 

semanas. 
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PROJETO 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 

 

 

 

PAZ 

 

Resgatar valores. 

 

Promover a interação 

social, e o respeito 

mútuo. 

 

Proporcionar um 

ambiente que 

valorize a relação de 

paz. 

 

Estabelecer relações 

de afeto e carinho. 

 

Valorizar e respeitar 

os próprios 

sentimentos e o dos 

colegas.  

 

Adotar atitudes de 

solidariedade, 

diálogo, justiça e 

respeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiciar um ambiente 

acolhedor e seguro para as 

crianças. 

 

Promover o 

desenvolvimento da 

cooperação entre as 

crianças e suas famílias, 

resgatando o potencial de 

vivermos a partir de uma 

educação para a paz. 

 

Exibição de filmes e 

vídeos. 

 

Apresentação teatral 

com tema “O mundo 

precisa de Paz.” 

 

Confecção de murais. 

 

Leitura de histórias, 

construção de livros. 

 

Trabalhar a poesia 

“Paz” 

 

Exposição e 

apresentação dos 

trabalhos. 

 

Realização de passeata 

pela paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Será feita nos 

momentos de 

realização das 

atividades 

desenvolvidas, no qual 

serão ouvidas e 

colhidas opiniões de 

todos os sujeitos 

envolvidos. 

 

Professoras e monitores. 

 

Terá duração de uma 

semana.  
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PROJETO 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 

 

 

 

CONHECENDO 

NOSSO BRASIL 

 

Conhecer os 

costumes de cada 

região. Repassar 

valores culturais. 

 

Conhecer músicas, 

danças, brincadeiras, 

comidas danças 

folclóricas. 

 

Despertar e estimular 

o prazer pela cultura 

popular 

 

Despertar e estimular o 

prazer pela cultura popular, 

valorizando as 

manifestações folclóricas e 

a diversidade cultural. 

 

Contar as lendas 

folclóricas, através de 

fantoches, dramatização 

e palitoches. 

 

Confeccionar mapa do 

Brasil e explorar cada 

região e suas 

características. 

 

Trabalhar advinha, 

trava-língua, parlendas, 

ditados populares e 

cantigas de roda 

confecção de murais e 

cartazes. 

 

Estimular o 

conhecimento de nossos 

costumes através de 

músicas, danças, 

comidas típicas e 

manifestações 

populares. 

 

Culminância: Festa das 

regiões. 

 

 

 

 

 

 

Será por meio de 

registros descritivos e 

fotos das formas de 

expressão das 

crianças, de seu 

desenvolvimento nas 

atividades. 

 

Professoras e monitores 

 

Duração de duas 

semanas 
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PROJETO 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 

 

FAMILIA 

 

NOSSO BEM MAIOR 

 

Identificar o nome das 

pessoas da família e as 

relações de parentesco. 

 

Demonstrar 

comportamentos 

adequados de 

relacionamento e 

convívio social. 

 

Conhecer a história de 

cada família. 

 

Reconhecer-se como 

participante de uma 

família. 

 

 

 

Propiciar a cada criança 

a identificação de várias 

estruturas familiares. 

 

Estimular os 

sentimentos de amor e 

respeito pelas famílias. 

 

Contação de histórias que 

destaquem a importância 

da família. 

(Cachinhos dourados, os 

três porquinhos, quero 

casar com janelas, quem 

tem medo de monstros) 

entre outras. 

 

Realizar debates para o 

conhecimento de cada 

família. 

Montar árvore genealógica. 

 

Desenvolver pinturas e 

recortes de cada família. 

 

Desenvolver o gosto por 

poesias e poemas no 

contexto familiar 

 

Despertar o interesse de 

estar juntos e ser parceiros 

na educação do filho. 

 

Culminância: Festa da 

Família. 

 

 

 

 

 

 

Dar-se-á 

diariamente e deve 

fazer de uma atitude 

sistemática do 

professor dentro do 

espaço de trabalho. 

 

Professoras e monitores 

 

Duração de duas 

semanas. 



  

   35 

 
 

PROJETO 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 

 

 

 

SEMANA DA 

CRIANÇA 

 

Promover atividades 

extraclasses variadas e 

interessantes, visando 

dar a criança 

oportunidades de lazer 

e sociabilidade 

educativas. 

 

Valorizar a criança. 

 

Estimular a autoestima 

infantil. 

 

Evidenciar direitos e 

deveres da criança. 

 

Proporcionar jogos e 

brincadeiras educativas. 

 

Oportunizar o 

desenvolvimento da 

consciência crítica da 

criança em relação à 

sua condição de cidadã, 

sujeito de direitos e 

deveres, proporcionar 

atividades lúdicas de 

aprendizagem. 

 

Realização de momentos 

de leitura e compreensão 

dos direitos e deveres das 

crianças. 

Criação de campeonatos de 

futebol. 

Organização de gincanas. 

 

Apresentações musicais e 

de dança. 

 

Exibição de vídeos 

educativos. 

 

Passeios ao cinema. 

 

Contação de histórias. 

 

Oficina de artes e sucata. 

 

Resgatar brincadeiras e 

músicas. 

 

Culminância: Festa de 

criança. 

 

 

 

 

 

 

A avaliação deve 

buscar entender o 

processo de cada 

criança e a 

significação que 

cada trabalho 

comporta. 

 

A observação diária 

e constante será a 

ferramenta utilizada. 

 

 

 

Diretora, coordenadora, 

professoras e 

monitores. 

 

Duração de duas 

semanas. 
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PROJETO 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 

 

 

 

NEGRITUDE 

 

Valorizar a consciência 

negra, seus afros 

descendentes e afros 

brasileiros. 

 

Despertar e adquirir 

A consciência do 

respeito da identidade 

dos povos. 

 

Conviver com as 

diferenças raciais de 

forma respeitosa. 

 

Desenvolver a 

linguagem oral através 

de cantigas de origem 

africana. 

 

Conhecer a cultura 

africana.  

 

Desenvolver a 

consciência nas 

crianças do respeito e 

valorização dos povos 

negros, da cultura 

africana e afro-

brasileira na sociedade, 

destacando a 

importância destes na 

construção da 

identidade do povo 

brasileiro. 

 

Contação de histórias 

(Menina Bonita do Laço de 

Fita, cabelo de Lelê, A 

linda garota de Angola, O 

menino Marrom, Bruna e a 

Galinha da Angola, 

Meninas Negras. A 

Bonequinha Preta Entre 

Outras). 

Explorar as cantigas de 

roda.  

Trabalhar as lendas 

africanas através de 

fantoches. 

Dramatizar a história: 

Minha Família é Colorida.  

Conhecer poesias 

relacionadas. 

Apresentar a culinária 

africana (feijoada). 

Exibir filmes (A Princesa e 

o Sapo. Explorar a música 

(África). 

 

Culminância: feijoada do 

pequi. 

 

Será feita através de 

registros diários, 

através da 

observação e do 

desenvolvimento 

das aprendizagens 

dos alunos frente as 

atividades 

propostas. 

 

Toda a comunidade 

escolar. 

 

Terá duração de duas 

semanas. 
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PROJETO 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 

VII PLENARINHA 

 

 

“BRINCANDO E 

ENCANTANDO 

COM HISTÓRIAS.” 

Proporcionar as 

crianças momentos de 

convivência saudável, 

amiga, criativa e 

construtiva. 

 

Despertar o interesse e 

atenção ao ouvir 

histórias e outros textos, 

oportunizando 

momentos de diversão 

ao ouvir e apreciar 

leituras. 

 

Estimular a 

aprendizagem mais 

ativa e explorativa das 

crianças no ambiente 

em que vivem fazendo-

as se sentirem parte 

dele. 

 

Ampliar as 

possibilidades 

expressivas das crianças 

a partir dos momentos 

de leitura coletiva e 

demais situações de 

interação. 

 

 

Tornar a aprendizagem 

significativa  

 

Despertar o interesse 

das crianças pela 

leitura, inserindo-as 

como protagonistas 

desse momento. 

 

Transmitir às crianças 

sentimentos de respeito, 

valorização e amor. 

 

Proporcionar as crianças 

ambiente acolhedor para 

que as mesmas se sintam 

felizes. 

 

Explorar diversos tipos de 

linguagens através do 

conto e reconto de 

histórias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Será feita através da 

observação diária 

durante todo o 

projeto e da 

produção de 

registros realizados 

em todos os 

momentos. 

 

Diretora, coordenadora 

pedagógica, professoras 

e monitores. 

 

 

Terá duração de 6 

meses (abril a 

setembro) 
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