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“O sonho do outro é um brinquedo que deve ser preservado, pois se sabe que se é sonho, é coisa 
delicada do coração” 

Rubens Alves 
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1 - APRESENTAÇÃO  

 

O Instituto Social Pax, através de parceria com a Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal (SEEDF) prioriza um atendimento integral às crianças 

desta etapa da educação básica, Educação Infantil (2 e 3 anos), favorecendo os 

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social conforme o artigo 29 da LDB.  

O Projeto Político Pedagógico (PPP) do Instituto Social Pax, tem como 

objetivo definir a organização e orientar a prática pedagógica institucional, em 

consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 

9.394/96), com a contribuição e aprimoramento de representantes de todos os 

segmentos que compõe a comunidade escolar (alunos, famílias, educadores, 

servidores e a comunidade local). É orientado pela Direção, Coordenação 

Pedagógica e equipe de gestoras pedagógicas da Coordenação Regional de Ensino 

do Gama.  

O PPP elaborado considera o processo ensino-aprendizagem como algo a 

ser construído coletivamente de forma dinâmica e passível de adaptações. É algo 

construído dentro das diversas relações existentes na Instituição, portanto, 

incentivando a participação familiar e a (re) construção da relação professor – aluno; 

de modo que o ensino seja promovido com qualidade. Sua elaboração ocorre 

coletivamente e de modo reflexivo, no qual se considerou a realidade da 

comunidade, priorizando melhorias na qualidade de ensino prestado às crianças.  

Foi realizado com todos os membros da instituição e responsáveis legais 

pelas crianças em encontros com dinâmicas, questionários e atividades lúdicas para 

sensibilização e participação ativa.  

As Gestoras Pedagógicas da Secretaria de Educação do DF (Gama) 

compareceram a instituição para estudo e orientação acerca do processo de 

construção do Projeto Político Pedagógico, e em seguida foi realizado grupo de 

estudo na coordenação com todos os profissionais da instituição (professores, 

monitores, serviços gerais, zelador, nutricionista, cozinheiros, auxiliares de cozinha, 

secretária escolar, auxiliar administrativo, direção, coordenador pedagógico e 
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portaria), com o objetivo de verificar e avaliar as concepções que fundamentam as 

práticas pedagógicas, administrativas, aspectos estruturais e organizacionais da 

instituição.  

Como um dos papéis da instituição é criar meios e possibilidades de 

participação efetiva da família, transmitindo segurança e credibilidade sobre a 

proposta trabalhada, sanando as curiosidades e dúvidas apresentadas; 

compartilhando os sucessos e as dificuldades que o trabalho apresenta, fazendo 

desta parceria uma colaboração mútua em que a família também possa interagir e 

intervir neste processo. Assim, utilizou-se de um momento dinâmico com os pais e 

responsáveis através de um questionário escrito, a qual explanamos a importância 

do PPP, e aproveitamos para abordar a importância da construção da autonomia 

infantil que é criada nos momentos de interação em se tratando de âmbito escolar. 

Oportunizamos aos pais que expusessem suas dúvidas e deixamos clara a parceria 

proposta entre família e escola, inclusive, nos colocando à disposição para atender 

as famílias em particular, objetivando qualidade e efetividade no atendimento.  

Em análise às respostas constatamos que os pais esperam que os filhos 

possam construir, principalmente, valores morais sólidos (comprometimento, 

socialização, respeito ao próximo, igualdade, autonomia). Os mesmos relatam que 

no contexto familiar complementam o que é absorvido pelas crianças contando 

histórias, reforçando e estimulando o aprendizado. Ao serem indagados sobre o que 

mais gostavam na creche, os pais trouxeram o feed back de que o cuidado com as 

crianças, o carinho, a disciplina e a alimentação são fatores que os tranquilizam por 

saberem que os seus filhos estão em segurança.  

Com os alunos, foram realizadas atividades lúdicas. Através das rodas de 

conversas, desenhos e recontos, as crianças puderam expressar o que mais gostam 

e o que querem da creche. Assim conseguimos realizar a escuta sensível, 

colocando em primeiro lugar o olhar da criança e a sua imaginação. 
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2 – HISTORICIDADE  
 
 

O Instituto nasceu a partir do ideal de amor ao próximo, da solidariedade, da 

ajuda desinteressada e da preocupação para com o seu semelhante. 

Em atenção ao apelo feito pelo Arcebispo local Dom José Newton de Almeida 

Batista, às Irmãs Mensageiras de Santa Maria instalaram-se na cidade do Gama em 

agosto de 1960, com o intuito de atender e amparar a população migrante que 

chegara para a construção de Brasília. Compreendendo assim, as solicitações da 

igreja e as necessidades dos recém-chegados, as irmãs acharam justas tais 

atribuições e prontamente colocaram-se a ajudar no que fosse preciso. Daí surge a 

primeira Escola Classe do Gama.  

O Instituto de Serviço Social Pax, foi fundado em 05 de março de 1964, 

conforme Ata, e credenciado pela Portaria N° 198 de 12/06/2009 Secretaria de 

Educação do Distrito Federal (SEDF), está localizado à Área Especial n° 26 / 29 

Setor Central, Lado Leste, Gama – Distrito Federal, inscrito sob o CNPJ 

00109322/0001-73, e sempre teve como objetivo maior a educação das crianças e 

jovens para a formação do cidadão numa sociedade democrática.  

Desde a época em que as IRMÃS MENSAGEIRAS DE SANTA MARIA 

chegaram à cidade do Gama, deu-se início a uma corrida contra o tempo com a 

finalidade de atender as necessidades locais de uma cidade com aproximadamente 

30.000 (trinta mil) habitantes e sem nenhuma comunidade religiosa. Dom José 

Newton, então Arcebispo de Brasília, não hesitou em solicitar à Madre Iria Maciel 

Pereira e Dom Antônio Campelo Aragão para providenciarem a vinda definitiva das 

Irmãs, com a finalidade de animação religiosa, catequese, serviço social e quantas 

obras sociais e educacionais fossem necessárias para o bem estar comum da 

comunidade.  

Por se tratar de uma cidade ainda em formação, as Irmãs mensageiras 

assumiram a Direção e Coordenação da Escola Classe Gaminha da SEDF, a pedido 

do Administrador, que deu autonomia para a realização dos trabalhos educacionais 

e assistenciais. Desde então, além do processo de ensino-aprendizagem, as datas 
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comemorativas passaram a ser comemoradas com alunos e familiares, bem como 

toda a comunidade do Gama.  

Em 02 de fevereiro de 1961, para alegria de todo aquele povo, realizou-se a 

abertura do Instituto, que atenderia todos os membros da família assistindo nas 

áreas da: Enfermagem, Arte Culinária, Cursos Pré-Primários, Primário, Ginasiais, 

Assistência aos Necessitados e Visitas Domiciliares. Iniciavam as aulas do Jardim 

de Infância, Pré Primário e Primário, assim denominados, com um quantitativo de 

100 alunos, nascia o INSTITUTO DE SERVIÇO SOCIAL PAX.  

O Instituto iniciou suas atividades em 1964, através da autorização nº 22/64, 

da então superintendência Geral da Educação e Cultura.  

A portaria nº 51/79 SEDF e o parecer nº30/79 do Conselho de Educação do 

Distrito Federal (CEDF) autorizou desde então o funcionamento por 04 (quatro) anos 

do ensino pré-escolar, creche, maternal, jardim de infância e ensino de 1º grau com 

a implantação gradativa de 1ª à 4ª série.  

A portaria nº 49/84 SEDF e o Parecer nº 205/84 CEDF concederam 

prorrogação de funcionamento por mais 04 (quatro) anos.  

O parecer nº 183/88 CEDF aprova a proposta curricular para o ensino de 1º 

grau - 1ª à 4ª série, anexo ao parecer a Grade Curricular para o ensino de 1º grau de 

acordo com a lei 7.044/82.  

A portaria de nº 12/90 SEDF e o parecer nº 14/90 CEDF prorroga a 

autorização, por mais 04 anos (quatro) anos a partir de 18/12/88 do Instituto de 

Serviço Social Pax.  

A O.S nº 16/90 DIE aprova o Regimento Escolar. A Portaria nº 42/91 SEDF e 

o parecer nº 062/91 CEDF concedeu o reconhecimento ao Instituto de Serviço Social 

Pax.  

A portaria nº 19/93 SEDF e o Parecer 314/92 CEDF aprova o Planejamento 

Didático para o Jardim de Infância. Grade Curricular datada de 22/06/94.  
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A portaria nº 155/99 SEDF considerando o processo nº 003000 6922/97 – 

autoriza a implantação de 5º à 8º série do Ensino Fundamental.  

A portaria nº 310/2002 e o parecer nº 126/2002 credencia por prazo 

indeterminado o Instituto de Serviço Social Pax, credenciada por força da resolução 

nº 2/98 CEDF.  

A O.S nº 47/2005 SEDF que aprova a Proposta Pedagógica o Regimento 

Escolar e Matriz Curricular.  

A Portaria nº 50 de 16 de janeiro de 2009 - SEE/DF – aprova o Regimento 

Escolar a Proposta Pedagógica e a Matriz Curricular do Ensino Fundamental de 

nove anos (1º ao 9º ano).  

A Portaria nº 198 de 12/06/2009 - SEDF - credencia a Instituição pelo prazo 

de cinco anos.  

A portaria nº 373 de 04 de setembro de 2009 - SEDF - aprova o Regimento 

Escolar da Instituição.  

A instituição educacional é mantida pelo Instituto Social Pax, sociedade de 

natureza civil, de direito privado, de caráter educativo e assistencial com sede no 

mesmo endereço, e foro na cidade do Gama-DF, registrado no cartório do 1º oficio 

sob o nº 50, folhas 213 e 214, livro A-1, em 19 de setembro de 1961, inscrita no 

CNPJ sob o nº 00109.322/0001-73 em 02 de janeiro de 1.960.  

No ano de 2014, a instituição firmou convênio com a Secretaria de Educação 

do Distrito Federal (SEDF) destinando à prestação de serviços educacionais a 

clientela local do Gama, com o intuito de oportunizar um atendimento gratuito, em 

período integral, com uma educação adequada, direcionada aos valores e de boa 

convivência a 150 (cento e cinquenta) crianças de 2(dois) e 3 (três) anos, o qual 

trouxe muitos benefícios no aspecto físico, pedagógico, contratação de recursos 

humanos qualificados, bem como aperfeiçoamento profissional e acompanhamento 

nutricional a essas crianças. Ressalta-se, que esta parceria foi primordial para o 

atendimento de qualidade a comunidade local.  
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Do início do convênio (fevereiro de 2014) até a data atual, várias experiências 

foram bem-sucedidas, o período de adaptação, implementação da rotina, projetos 

desenvolvidos e ações interventivas. Dessa forma, buscamos sempre a melhoria do 

processo de ensino e aprendizagem e a participação de todos os envolvidos 

(professores, pais, direção e funcionários).  

A partir do ano de 2015 a instituição alterou sua razão social de Instituto de 

Serviço Social Pax para Instituto Social Pax 

 
 

3 - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE  
 
 

A Instituição é conveniada com a Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal localizada na Área Especial Lado Leste Lote 26/29 Setor Central 

Gama. Atende a 161 crianças da Educação Infantil com idade de 02 e 03 anos, 

sendo duas turmas de maternal I e cinco turmas de maternal II (sendo que os alunos 

do maternal são automaticamente remanejados para o maternal II ao final de cada 

ano letivo). 

Através de aplicação de questionário socioeconômico familiar, verificou-se 

que o Instituto Social Pax está inserido num contexto em que a maioria dos pais e 

responsáveis pelos alunos são moradores do Gama e residem próximos à creche. 

Dentre as famílias, grande parte paga aluguel. Como podemos verificar nos gráficos 

a seguir. 
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Escolaridade dos Pais 

 

Renda Familiar 

 

 

 

Em relação à escolaridade, sua maioria possui Ensino Médio (2º Grau) 
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filhos nos projetos escolares. Quase 127% das famílias recebe renda entre 

oitocentos a dois mil e quinhentos reais. Mais da metade tem acesso à internet e 

dispõem-se a participar das reuniões e das conversas individualizadas.  

Os educadores ao entrarem em contato pela primeira vez com a turma, 

observam os mesmos em sua simplicidade e atentam-se aos conhecimentos que 

eles já possuem, bem como as potencialidades e as fragilidades de cada um para 

que o planejamento se adeque as necessidades de todos.  

No geral, os educadores observam que as crianças apresentam um alto grau 

de participação em atividades que se direcionam ao lúdico, e manifestam uma boa 

adesão às “rodinhas de conversas” (procedimento para obter uma devolutiva do que 

foi ensinado e um momento de interação e trocas de experiências entre educando e 

educadores). As crianças também apresentam uma facilidade em aprender e tem 

interesse pelo cantar, memorizando músicas com mais de uma estrofe. Gostam de 

ouvir histórias infantis, e estabelecem vínculos afetivos com os adultos e colegas.  

Nas turmas de crianças de 3 anos, observou-se que a maioria já apresenta 

uma boa coordenação motora, um adequado reconhecimento das partes do corpo 

(esquema corporal) e uma independência em relação aos cuidados consigo e com o 

outro.  

Nas turmas de 2 anos, inicialmente, apresentam uma dependência maior do 

outro quanto aos seus cuidados pessoais (trocar, limpar, comer, vestir-se e quanto 

ao uso de fraldas descartáveis), o que é esperado para a faixa etária, entretanto, 

verifica-se que por estarem com seus pares são mais expansivos quando 

estimulados.  

Outros aspectos observados e que são bem característicos desta faixa etária 

são os pensamentos egocêntricos, a dificuldade de partilhar brinquedos e os 

comportamentos opositores (manifestados com frequência com “resistência 

comportamental”, como forma de autoafirmação e independência).  

Em atividade realizada em sala foi possível verificar aquilo que as crianças 

gostariam que tivesse na creche, de forma que podemos observar a importância do 
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trabalho pedagógico estar interligado ao lúdico para promoção da aprendizagem e 

acesso ao conhecimento.  

Dentre as avaliações realizadas pela instituição está a avaliação nutricional 

dos alunos, onde é realizada a pesagem e a mensuração da altura das crianças o 

que possibilita uma melhor avaliação e um acompanhamento personalizado para 

cada indivíduo. Também é solicitado aos pais que caso o aluno tenha alguma 

necessidade especifica, seja de cunho alérgico ou intolerante, o mesmo deve 

apresentar um laudo médico à instituição, na qual, diante da necessidade 

apresentada realiza o atendimento desses estudantes mais de perto, possibilitando 

as devidas adaptações na elaboração do cardápio com maior agilidade e eficiência.  

De acordo com as avaliações, podemos absorver os seguintes dados: 

 

Estatura Peso / Idade Peso / Estatura IMC / Idade 

Abaixo do adequado 24 24 22 44 

Adequado 99 112 109 98 

Acima do adequado 29 13 13 12 

 

 

Diante dos dados obtidos foi possível constatar que a maior parte da 

população avaliada está com uma composição corporal adequada para a idade. 
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1ª Reunião do ano letivo de 2019: Apresentação da Equipe, Calendário Escolar, Rotina Diária e 

esclarecimentos sobre a Proposta Pedagógica da instituição 
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Reunião para construção coletiva da Proposta Pedagógica 

 

 

 

 

 

Atividades Lúdicas 

 

Atividades Lúdicas 

 

Atividades Lúdicas 
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O Menino Gato do PJ Masks 

 

 

Momentos de Coordenação Pedagógica 

 

 

Interação com a Natureza e Atividades Lúdicas 
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Dia Letivo Temático 

 

Baile de Boas Vindas 

 

Atividades Lúdicas no Pátio e no Playground da Creche 
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Alimentação Equilibrada 

 

 

 

 

 

Conselho de Classe 

 

 

Festa de comemoração dos aniversariantes 
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Festa de comemoração dos aniversariantes 

Visitação a horta e a área verde da instituição 

 

Semana da conscientização do uso sustentável da água. 
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Semana da conscientização do uso sustentável da água. 

 

Rotina diária dos Alunos 

 

Culminância da Subunidade Conhecendo Minha Identidade 
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Dia D 

 

 

 

 

 

Dia D 

 

Dia de formação da Educação Infantil 
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4 - MISSÃO  

 

A missão do Instituto Social Pax é proporcionar o desenvolvimento integral 

dos alunos dando oportunidades a sua autonomia através do seu potencial, 

objetivando uma melhor qualidade de vida, contribuindo, assim, para a formação do 

ser e da sociedade, em todas as áreas do conhecimento. Propõe uma educação 

humana integral, realizada por uma ação educativa capaz de contribuir, 

valiosamente, para a formação crítica, ética, social e política do educando, 

possibilitando-lhe o exercício renovado de uma cidadania participativa, construtiva e 

solidária.  

A criança é protagonista de sua própria formação. Neste sentido, nossa ação 

educativa promove sua autonomia tanto em seus aspectos intelectuais e cognitivos, 

quanto de busca pelos melhores resultados com eficiência em tudo. As crianças 

sempre devem ser levadas a terem uma experiência agradável dando especial 

atenção ao seu desenvolvimento físico, social e emocional, primando pela formação 

de hábitos e atitudes que além de propiciarem oportunidades que eles 

compreendam e interpretem o mundo em que vivem, os permitam desenvolver 

valores éticos e educacionais.  

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, tendo como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança até os cinco anos de idade. Nosso 

Projeto Político Pedagógico consiste em um conjunto de orientações baseadas no 

“Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil”, que visa à implementação 

de Práticas Educativas de qualidade ajudando a ampliar as condições necessárias 

para o exercício da cidadania das crianças, estando embasadas nos seguintes 

princípios: O respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas as suas 

diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, éticas, religiosas, etc, o direito 

das crianças de brincar como forma particular de expressão, de pensar, de interagir 

e de comunicar-se.  

Procuramos promover o convívio com a diversidade que inclui não somente 

culturas, hábitos e costumes, mas também as competências, as particularidades de 

cada um. Incentivamos e valorizamos o pensamento produtivo e o raciocínio lógico 
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para o desenvolvimento natural da criança, percebendo-a como um ser único, e 

integrante de uma sociedade.  

Eis, portanto, a nossa missão: incentivar o desenvolvimento harmonioso da 

personalidade das crianças, visando à formação integral, abrangendo os aspectos 

intelectual, social e físico formando desta maneira indivíduos de bem e cidadãos 

responsáveis com a família, com a sociedade e com a pátria.  

5 - FUNÇÃO SOCIAL  

 
A Educação Infantil por ser o primeiro contato que a criança tem com a 

escola, deve ser um ambiente acolhedor, provedor de experiências criativas e que 

desperte o prazer pelo aprender. Seguimos o Currículo em Movimento da Educação 

Básica com seus eixos integradores que é: cuidar e educar, brincar e interagir.  

Segundo depoimento das educadoras, criança tem ser tida com amor, 

imaginação, felicidade, brincadeiras e com direitos.  

No Instituto Social Pax, o cantinho é tido como uma forma de diversificar as 

brincadeiras, melhorando a socialização e a interação. Em um primeiro momento 

eles se dividem de acordo com os seus gostos e em seguida as brincadeiras são 

ordenadas utilizando como meio a massinha, os jogos pedagógicos e etc. O velotrol 

é utilizado para trabalhar a coordenação motora grossa, o equilíbrio, o 

cooperativismo, o respeitar e o dividir.  

Verifica-se que o brincar é o principal meio de acesso à criança, sendo 

primordial para que ela elabore experiências vividas, bem como seja capaz de 

transformar realidades. O brincar possibilita o processo da fantasia e da imaginação 

que são importantes para uma melhor aprendizagem dos papéis sociais, ampliando 

a compreensão das relações.  

São objetivo das brincadeiras:  

Desenvolvimento físico e social de acordo com a maturidade subjetiva;  
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 Coordenação motora, raciocínio lógico, equilíbrio, lateralidade, 

percepção visual;  

 Trabalho em equipe, compartilhamento, colaboração, interação;  

 Independência, amizade, regras e linguística.  

Quanto à concepção de infância, as educadoras trazem a brincadeira como 

característica principal deste momento, como se pode observar no depoimento da 

mesma: “é pular corda, é brincar com ou sem brinquedos, é ser amada, é ser 

protegida, é ter diversão”. Observa-se que claramente as educadoras a todo tempo 

alçam o conceito de liberdade, de criação e de desenvolvimento.  

O conceito de infância que temos hoje é bem diferente do que tínhamos a 

tempos atrás: antes era marcado pela diferença do adulto em relação ao mundo 

infantil, e visto apenas como um momento do desenvolvimento. Hoje, postula-se 

respeito e interação a essa fase, pois, a criança é sujeito da sua própria história.  

A comunidade ao ser questionada sobre a função social da Educação Infantil, 

ainda carrega a percepção de que o processo mais importante é o cuidar, uma vez 

que seu funcionamento é integral. A valorização do educar vai se transpondo 

conforme as atividades vão se desenvolvendo e as crianças vão compartilhando 

com os familiares o conhecimento aprendido na escola. É através desta relação 

tripartite (escola-criança-família) que a esta assimila o papel da educação nesta 

etapa.  

Outro fator característico é de que a escola é vista como um espaço 

propiciador da socialização, o que possibilita ao aluno a aquisição de habilidades 

necessárias para a convivência com os seus pares, estendendo-se a todas as outras 

relações interpessoais as quais venham fazer parte.  

Acredita-se, ainda, que a educação é um processo de parceria, em que a 

família e a instituição precisam estar irmanados num mesmo objetivo, tornando-se 

imprescindível a participação dos pais e das crianças no processo pedagógico. 

Instituto Social Pax entende que a educação é um instrumento de promoção 

humana, sobretudo na sociedade atual, marcada pela exclusão, trazendo uma 
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proposta educativa e visando levar o aluno a ser agente transformador de sua 

realidade. O respeito à diversidade (gênero, credo, e etc) é crucial para que as 

crianças aceitem o outro em suas singularidades, devendo permear por todas as 

relações, tanto na instituição, quanto fora dela.  

Estas concepções fundamentam o trabalho da instituição, prezando pelo 

acolhimento, atendimento e desenvolvimento de processos de ensino-aprendizagem 

capazes de promover uma escola inclusiva, que respeita e valoriza o aluno na sua 

total singularidade e particularidade.  

Oferecendo um atendimento integral, a creche busca parcerias dentro da 

sociedade a qual a instituição está inserida, tais como Educação Precoce, Gerência 

Regional de Ensino da SEDF, e outras instituições que prestam serviços gratuitos 

aos usuários da Assistência Social. 

 

6 – PRINCÍPIOS ORIENTEADORES DA PRÁTICA EDUCATIVA  

 

O Instituto Social Pax é uma Instituição vinculada ao sistema de Educação do 

Distrito Federal, fundamentada na legislação vigente. O fator decisivo do projeto 

político pedagógico é a importância da atividade mental construtiva da criança de 

dois e três anos, respeitando o tempo e espaço de aprendizagem para que a 

construção do conhecimento possa efetivar-se com a busca pessoal e a troca de 

experiências. Sendo assim, a metodologia aplicada propõe atividades com objetivos 

direcionados à concepção de Princípios Éticos, Estéticos, Políticos e Morais:  

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).  
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O trabalho com projetos que visam à aprendizagem coletiva é destaque do 

Projeto Político e Pedagógico, pois, acredita-se que a interação entre os alunos é 

fator de enriquecimento e ampliação do processo de aprendizagem, bem como para 

a cooperação e a formação pessoal, tão necessários para a construção de valores 

que sustentam o convívio social, sendo realizados através de oficinas e palestras 

para os profissionais que compõem a equipe escolar, integrando e complementando 

o trabalho de sala de aula. Abrangendo outras áreas de conhecimentos com 

objetivos de contribuir com a formação e o desenvolvimento saudável da criança e 

por uma educação Democrática, os projetos são desenvolvidos ao longo de todo o 

ano letivo.  

Princípios Políticos – referem-se à garantia dos direitos de cidadania, ao 

exercício da criticidade e do respeito à democracia. A criança, produtora e 

consumidora de cultura, é participante da vida social, modificando e sendo 

modificada pelas interações que estabelece com o outro, com a cultura e com o 

ambiente, por meio das múltiplas linguagens (Currículo em Movimento da Educação 

Básica/ Educação Infantil).  

O trabalho desenvolvido pela instituição prioriza o atendimento integral das 

crianças, com a adição de diversas atividades lúdicas e a parceria com as famílias, 

através da sociabilidade, com encontros pedagógicos, palestras educativas e 

eventos sociais. Ao trabalhar com dramatizações de histórias e músicas, as crianças 

têm oportunidade de expor seus pensamentos através da reprodução e/ou 

comentários sobre a história/música apresentada, que sempre trazem um fundo 

moral e ético.  

Princípios Estéticos – referem-se à valorização da sensibilidade, da 

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

(Currículo em Movimento da Educação Básica/ Educação Infantil).  

O conhecimento é concebido como algo construído na relação do sujeito com 

o outro, e com o meio em que está inserido, sendo capaz de transformar a sua 

realidade social. O ato de brincar e desenhar são os principais propulsores para a 
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socialização e construção do conhecimento, no qual, a criança interage e comunica-

se com o meio, manifestando seus entendimentos e expressando seus sentimentos.  

As atividades educativas e culturais, como passeios, teatro, cinema, e outros, 

incentivam a participação de educandos e educadores em processos artísticos. Os 

projetos e atividades desenvolvidos na instituição, assim como as relações 

estabelecidas entre as diversas áreas do conhecimento promovem um 

enriquecimento cultural de grande valor. 

Os princípios mencionados referem-se à valorização da autonomia, 

garantindo direito, cidadania e valorização da sensibilidade. A proposta pedagógica 

da creche busca integrar todos os princípios de forma organizada, consciente e 

planejada, com objetivos pedagógicos e políticos, reconhecendo a criança como um 

ser sensível e pensante, direcionando o trabalho para que os envolvidos no 

processo reconheçam seus direitos e deveres como responsáveis legais ou 

profissionais dos alunos aqui matriculados, oferecendo espaços para 

esclarecimentos sobre o cotidiano escolar. 

 

7 – OBJETIVOS  

 

O Instituto Social Pax tem os seguintes objetivos na Educação Infantil:  

 Exercer a sua função social possibilitando o cultivo dos bens 

culturais e sociais, considerando as expectativas e as necessidades 

dos alunos, dos pais, dos membros da comunidade, dos professores, 

enfim, dos envolvidos diretamente no processo educativo;  

 Garantir à criança o acesso a processos de apropriação, renovação e 

articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes 

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

confiança ao respeito, a dignidade, à brincadeira, à convivência e a 

interação com outras crianças;  
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 Possibilitar aos alunos usufruir das manifestações culturais nacionais e 

universais;  

 Estimular nos professores à iniciativa de um aprofundamento 

continuado e de uma atualização constante, garantindo-lhes autonomia 

ao conceber, implementar e transformar a Projeto Político Pedagógico 

visando à melhoria na qualidade do processo de ensino e 

aprendizagem;  

 Utilizar a escola como um espaço físico de formação e informação, em 

que a aprendizagem de conteúdos favoreça a inserção do aluno no dia-

a-dia das questões sociais marcantes e um universo cultural maior;  

 Estimular a autonomia do sujeito, desenvolvendo sentimentos de 

segurança em relação às suas próprias capacidades, interagindo de 

modo orgânico e integrado em um trabalho cooperativo, portanto, 

sendo capaz de atuar em níveis de interlocução mais complexos e 

diferenciados;  

 Manter a dinâmica de ensino que favoreça não só o desenvolvimento 

das potencialidades do trabalho individual, mas também, e, sobretudo 

do trabalho coletivo;  

 Garantir condições para que o aluno construa instrumentos que o 

capacite para um processo de educação permanente: “aprender a 

aprender”;  

 Respeitar a diversidade dos alunos como elemento essencial para 

aprendizagem, mediante a adoção de medidas capazes de avaliar as 

possibilidades de aprendizagem de cada um, garantido, porém, a 

igualdade de oportunidades com diversidade de tratamento.  

  

 

8 – CONCEPÇÕES TEÓRICAS  

 

A respeito da Educação Infantil o currículo coloca que:  
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 “Em seu artigo 8º, as DCNEI ressaltam que o objetivo principal da primeira 

etapa da Educação Básica é colaborar para o desenvolvimento integral das 

crianças ao garantir aprendizagens, bem como o direito à proteção, à 

saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e 

à interação com crianças de diferentes faixas etárias e com adultos.” 

(Currículo em Movimento do Distrito Federal  - Educação Infantil 2018, p.20) 

O trabalho desenvolvido pelo Instituto Social Pax apresenta as características 

citadas anteriormente, e também as do Eixo Integrador da Educação Infantil: Educar 

e Cuidar, Brincar e Interagir. A escola adota uma proposta pedagógica 

contextualizada, fazendo uso de variados recursos, de músicas, histórias, teatros 

(dentro e fora da escola), convivências sociais, passeios, dentre outros, focando nos 

valores, atitudes e princípios morais que norteiam nossa sociedade. Através dos 

planos e ações implantados e implementados na instituição consideram-se a 

realidade da instituição, as escolhas coletivas (interesse do aluno, corpo docente e 

comunidade escolar) e particularidades pedagógicas específicas para as faixas 

etárias atendidas, estabelecendo articulação e integração de todos esses 

segmentos.  

Todas essas ações são colocadas de maneira integrada ao Currículo de 

Educação Básica do Distrito Federal, centradas na formação de opinião do 

educando, considerando as bases familiares como valores éticos e sociais, de 

acordo com os seguintes eixos transversais: educação para a diversidade, cidadania 

e educação em e para os Direitos Humanos, e, educação para a sustentabilidade.  

A importância da diversidade trabalhada no cotidiano infantil está 

principalmente em conviver e respeitar o outro em suas diferenças culturais, 

econômicas, familiares, étnicas e raciais.  

Na sustentabilidade, a educação visa promover nas crianças a preocupação e 

o cuidado em suprir suas necessidades sem afetar o meio ambiente e as e as 

gerações futuras e outras espécies de seres vivos através de atividades como 

reciclagem, reaproveitamento de alimentos, conscientizando sobre o desperdício da 
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água, da luz e de outros recursos através dos seguintes eixos integradores: cuidar e 

educar, e, brincar e interagir.  

Para realizar esse trabalho, a instituição adota como pressuposto 

epistemológico a aprendizagem significativa num contexto sócio interacionista, onde 

o sujeito é o agente no processo para o desenvolvimento de atitudes e o domínio de 

conhecimentos, numa concepção de educação para a vida, com foco na formação 

pessoal e social do educando. A visão sobre o que é o processo de aprendizagem 

na educação infantil está intimamente ligada ao entendimento de que a criança é um 

ser em contínua construção e de múltiplas potencialidades.  

Busca-se o reconhecimento da realidade social da criança, de modo a 

transformar o ensino em uma assimilação de novos conteúdos, de acordo com a 

faixa etária trabalhada, assim como favorecer o desenvolvimento do aluno, 

propiciando situações que incentivem o processo de aprendizagem.  

A instituição atua de modo a preparar o aluno para a vida em sociedade 

fornecendo os instrumentos necessários para aquisição do conhecimento em suas 

diversas áreas, havendo para tanto, a participação sempre ativa do conjunto 

educador e educando. Na aprendizagem, o professor é o norte que ajuda o aluno a 

descobrir, a reconstruir e a posicionar-se frente ao conhecimento, respeitando cada 

ritmo e estilos do aprender. No processo de aprendizagem, o aluno não constrói o 

conhecimento sozinho, essa construção é feita continuamente na interação com o 

outro.  

As atividades trabalhadas são lúdicas, objetivando despertar a criatividade e a 

curiosidade da criança, explorando a relação entre o “eu” e o “mundo”, expressando-

se por meio de diferentes linguagens.  

As concepções acima possibilitam uma Educação Inclusiva, em que a 

aprendizagem seja cooperativa (as crianças realizam atividades em conjunto para 

atingir um objetivo), são estimuladas para que se ajudem mutuamente, ou seja, uma 

criança poderá ensinar algo para a outra melhorando a autoestima e o prazer em 

aprender.  
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O trabalho pedagógico é desenvolvido por meio de projetos. Rué (2002) 

citado por Araújo (2014) conceitua projetos como uma ação que utiliza de 

estratégias para modificar realidades a partir de uma intenção, seguida de uma 

prévia representação desta realidade para poder agir, transformá-la e construir 

novos conhecimentos. 

O Instituto Social Pax segue o Calendário da Secretaria de Educação do DF, 

e baseia-se no Currículo em Movimento da Educação Básica (Educação Infantil). 

Este documento parte de uma abordagem por campo de experiencias, não se 

restringindo apenas a linguagem oral e escrita, mas abrangendo as linguagens 

expressivas. Isto possibilita uma compreensão global da criança na Educação 

Infantil, reconhecendo os diversos conhecimentos que cada ser possui dentro de 

suas singularidades, considerando o seu contexto sociocultural. 

Nesse processo, a criança é levada a se reconhecer como ser no mundo 

capaz de gerar ações transformadoras sobre este, sendo sua participação no 

desenvolvimento das atividades constantemente incentivado. Para isso, é 

necessário englobar o conhecimento dos direitos humanos existentes, no caso da 

Educação Infantil, o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

9 – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO  

 

A educação infantil é ofertada em regime anual, com inserção por idade, 

conforme preconizado na legislação educacional brasileira, perfazendo no mínimo 

duzentos dias letivos, compreendendo no mínimo oitocentas horas de efetivo 

trabalho escolar.  

O Instituto Social Pax, oferece a Educação Infantil em período integral, de 

7h30 às 17h30, atendendo a faixa etária de 2 a 3 (dois a três) anos completos ou a 

completar conforme legislação vigente e com a seguinte enturmação:  
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Maternal I: a partir de 2 anos de idade. 

Maternal II: a partir de 3 anos de idade. 

A seguir segue um quadro com o quantitativo de turmas e seus respectivos 

profissionais: 

Maternal I (2anos) 

Maternal IA 1 professora 2 monitoras 

Maternal IB 1 professora 2 monitoras 

 

Maternal II (3 anos) 

Maternal IIA 1 professora 1 monitora 

Maternal IIB 1 professora 1 monitora 

Maternal IIC 1 professora 1 monitora 

Maternal IID 1 professora’ 1 monitora 

Maternal IIE 1 professora 1 monitora 

O ambiente físico escolar, bem como os recursos institucionais que dão 

suporte às atividades, são espaços propícios para o desenvolvimento do aluno, no 

qual a criança possa construir os seus conhecimentos. Este deve ser atrativo e 

organizado de maneira que atenda às necessidades cognitivas, motoras e sociais do 

aluno. Além de atender as necessidades de alimentação, descanso, proteção, 

conforto, higiene e saúde. 

Em cumprimento aos “Parâmetros Básicos de Infraestrutura para instituições 

de Educação Infantil”, o Instituto Social Pax dispõe de um espaço dentro de sala 
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onde estão localizados os cantinhos que dão a oportunidade de as crianças 

aprenderem e se desenvolverem.  

Hoje, o Instituto Social Pax dispõe da seguinte infraestrutura para atender os 

alunos: 

  Recursos Físicos:  

• 7 (sete) salas de aulas com espaço adequado para atender um 

quantitativo de 23 (vinte e três) alunos;  

• 01 (um) playground coberto;  

• 01 (um) pátio aberto;  

• 01 (uma) horta;  

• 4 (quatro) banheiros infantis;  

• 4 (quatro) banheiros adultos;  

• Sala de direção;  

• Secretaria escolar;  

• Sala de nutricionista;  

• Sala de coordenação;  

• Sala de recursos humanos;  

• Sala dos professores;  

• Secretaria escolar;  

• Cozinha;  

• Refeitório (para colaboradores);  

• Depósito para materiais pedagógicos;  

• Depósito para gêneros alimentícios;  

• Depósito para material de limpeza.  

  Recursos didático Pedagógicos:  

• Jogos pedagógicos;  

• Brinquedos pedagógicos;  

• Livros infantis;  

• Aparelhos de DVD e som;  

• Fantoches;  
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• Velotróis;  

• CDs e DVDs de músicas e de desenhos infantis;  

• Brinquedos diversos que representam aspectos do cotidiano;  

• Playground de plástico (escorregador, castelo e etc.). 

 

A rotina das atividades diárias desenvolvidas pelas crianças inicia-se com o 

acolhimento na sala de aula pela professora e pela monitora de cada turma, onde é 

servida a primeira refeição: o café da manhã. Ao total, as crianças recebem cinco 

refeições diárias, balanceadas, orientadas e acompanhadas pela nutricionista, 

permitindo-lhes o contato direito com alimentos frescos e diversificados, promovendo 

o direito à saúde e à alimentação adequada.  

As atividades pedagógicas iniciam-se com a roda de conversa e orientação 

da rotina diária com atividades de registro livre, musicalização, histórias infantis, 

conto e reconto, troca de fraldas (quando necessário), banho de sol, parque, recreio 

dirigido no pátio, idas ao banheiro (sob supervisão da monitora), higienização das 

mãos sempre que necessária, escovação dos dentes após o almoço e repouso na 

própria sala (soninho).  

No período vespertino, dando continuidade às atividades, do cuidar e educar 

(princípios essenciais da educação infantil), e objetivando assegurar a educação em 

sua integralidade e entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo 

educativo, as crianças tomam banho e realizam atividades lúdicas, que são 

planejadas, acompanhadas e orientadas pela equipe pedagógica.  

Após este período, o jantar é servido a todos os alunos, conforme parâmetros 

estabelecidos pela profissional nutricionista. Em seguida, há a organização das 

mochilas das crianças e posterior liberação a medida em que seus pais ou 

responsáveis chegam a instituição para buscá-los.  

No intuito de diversificar as atividades pedagógicas, ao longo do ano são 

realizadas atividade tais quais visitas ao circo, teatro, zoológico, cinema, parques 
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infantis e exposições artísticas e culturais, que tem a intenção reforçar a expandir os 

conhecimentos adquiridos em sala, além de leva-los a aprender em ambientes 

diferentes.  

O Instituto Social Pax promove o planejamento pedagógico diário pelo 

período de 1 (uma) hora, de acordo o Plano de Trabalho. Com a equipe de 

monitores, o planejamento ocorre mensalmente para que possam receber 

orientações e trocar experiências.  

Atualmente, o trabalho pedagógico é organizado por meio de unidades 

didáticas fixas e atividades temáticas de acordo com o planejamento institucional. 

Estes são processos de elaboração coletiva das crianças com o professor, que 

assume o compromisso constante da construção compartilhada dos conhecimentos, 

envolvendo discussões, interação e socialização com alunos de outras classes, com 

outros profissionais da escola, com os pais, e até com a comunidade mais ampla.  

De acordo com o Termo de Colaboração 0134/2017 celebrado entre a 

instituição e a Secretaria de Educação do Distrito Federal, o sorteio e 

encaminhamentos das crianças a serem matriculadas nas creches é competência da 

própria SEEDF através da Coordenação Regional de Ensino do Gama.  

A seleção e encaminhamentos das crianças a serem matriculadas em 

instituições parceiras são procedimentos de responsabilidade da SEEDF. É 

assegurada às crianças encaminhadas a instituição o acesso à educação, 

informação, lazer, cultura, alimentação saudável, acompanhamento pedagógico, 

social e nutricional. A abrangência desse benefício não se restringe às crianças, mas 

estende-se também às famílias e à comunidade.  

O acompanhamento nutricional é realizado por meio de avaliação no primeiro 

e no segundo semestre, junto com o acompanhamento desde a produção das 

refeições até o momento em que as mesmas são ofertadas aos alunos. Sendo 

elaborados cardápios balanceados e variados que possibilitam uma alimentação 

saudável, e também a possibilidade de um atendimento individual incluindo a família 

para melhor lidarmos com alguma necessidade alimentar do aluno. 
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A partir de uma concepção de que a educação é um processo que envolve 

toda a comunidade, a instituição estimula a participação da família através de 

atividades que englobam a família e a criança. Esta articulação é considerada 

importante para o desempenho do aluno e o alcance dos objetivos educacionais. As 

estratégias executadas são:  

 Projetos que para sua concretude necessitam do acompanhamento 

dos pais em sua residência;  

 Reuniões para orientações e discussão de temas relativos ao 

desenvolvimento infantil;  

 Duas reuniões semestrais para acompanhar o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem da criança, mediante apresentação 

do Relatório Descritivo Individual do Aluno;  

 Reuniões individuais com a família e a equipe para solucionar 

problemas específicos a aprendizagem, comportamento e alimentação 

do aluno.  

Contato diário com os pais através da agenda escolar, informando sobre o 

desempenho do aluno ou ocorrências que o envolva, bem como recados referentes 

às atividades desenvolvidas.  
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Também são aplicados questionários socioeconômicos com questões 

objetivas e subjetivas ao final do primeiro e segundo semestre do ano, os quais são 

respondidos nas reuniões pedagógicas realizada neste período. Os questionários 

têm por finalidade a coleta de dados sobre a comunidade escolar que pautarão o 

planejamento da instituição, bem como para compreender como a escola está sendo 

percebida.  

Quanto às festas realizadas durante o ano têm-se a festa dos 

aniversariantes que é realizada trimestralmente, no qual os bolos e doces são feitos 

da maneira mais saudável possível, utilizando frutas, cacau 100% para rechear 

docinhos feitos de beterraba, sanduiches naturais e o refrigerante caseiro utilizando 

água com gás (em atenção especial aos intolerantes). A Festa Cultural (em junho, 

julho ou agosto) a Festa da Semana da Criança (em outubro) e a Festa da Família 

(em novembro). Neste momento as famílias participam de um dia de diversão e 

partilham do que foi aprendido pelas crianças, ampliando o conhecimento do 

trabalho efetuado na instituição e estreitando os laços entre escola e família. As 

festividades são planejadas buscando o desenvolvimento de atividades curriculares 

e que promovam a construção de conhecimento, deste modo sua data de realização 

é escolhida para ser o momento de culminância dos projetos que compõem as 

unidades didáticas.  

Por acreditar que o alcance dos objetivos educacionais só será possível se 

todos os profissionais comungarem da mesma visão e missão institucional, a 

instituição preocupa em oferecer um espaço de reflexão e auto avaliação para todos 

os seus profissionais, não só os educadores, mas os servidores gerais, porteiro, 

secretaria e cozinheiros. Assim, são realizados atendimentos individuais ou em 

grupo conjuntamente à direção e coordenação pedagógica para que sejam dadas 

devolutivas sobre o desempenho, coleta de sugestões ou críticas, fortalecimento do 

diálogo como forma de solucionar conflitos entre outros.  

São ministradas palestras educativas para crianças sobre a prevenção de 

piolhos, a importância de reciclar, saúde bucal, dentre outros, e, para os familiares, 

sobre prevenção de acidentes domésticos, violência sexual, desenvolvimento 



38 
COLÉGIO PAX 

CNPJ: 00109322/0001-73 
INSTITUTO SOCIAL PAX 

 
 

 

Área Especial Lado Leste, lote 26/29, Setor Central - Gama, DF – CEP 72.405-135 
 Telefones: 3274-0091  /  34841445     -   institutosocialpax@gmail.com  

infantil, como colocar limites tendo o respeito da criança, dentre outros. Os temas 

das palestras são sugeridos pelos próprios pais após a finalização de reuniões 

escolares, por parceiros que já realizam um trabalho sobre temas específicos ou 

conforme a necessidade observada pela equipe pedagógica.  

Respeitando as particularidades de cada faixa etária das crianças, a 

psicomotricidade é uma atividade imprescindível para a aquisição de habilidades 

que favoreçam o progresso motor. Ante isso, a atividade titulada de “Circuito 

Psicomotor”, vem com o objetivo de garantir que as dificuldades encontradas no 

aprimoramento motor sejam ultrapassadas. 

10 - CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO.  

 

A avaliação tem como objetivo promover o desenvolvimento integral da ação 

pedagógica, com a finalidade de favorecer o crescimento contínuo do aluno, 

orientando a prática pedagógica proporcionando a identificação de adequação de 

ensino para um verdadeiro aprendizado.  

O professor assume o papel de mediador e colaborador, promovendo uma 

renovação das experiências vivenciadas pelas crianças gerando avanços na 

aprendizagem.  

O Instituto Social Pax desenvolve uma integração ampla no campo do 

conhecimento infantil, buscando a melhor metodologia e adequando o ensinar de 

acordo com as habilidades, evoluções e dificuldades. Este acompanhamento é 

continuo, mediante observações da relação entre o desenvolvimento e 

aprendizagem que servirá para o planejamento de atividades e projetos futuros.  

Dentre os aspectos observados, destacamos a interação, participação, 

autonomia, identidade pessoal, linguagem, entre outros.  

A avaliação formativa na educação infantil é direcionada para o 

acompanhamento do desenvolvimento nos aspectos sociais, afetivos, cognitivo, 
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motor e cultural. Nessa fase de aprendizagem, observam-se os progressos 

alcançados pela criança.  

Além da observação sistemática é realizado o registro em caderno de 

campo, o registro das observações individuais em diário de classe, o portfólio (que 

não é meramente um instrumento de coletânea das atividades desenvolvidas pelos 

alunos, mas constituem-se dados alusivos ao progresso do aluno) e o caderno de 

grafismo (instrumento para verificar o progresso expressivo da criança através dos 

desenhos).  

Nesta perspectiva, busca-se que a avaliação seja construída no diálogo 

entre o professor e o aluno, no que tange o processo de ensino-aprendizagem, 

compreendendo o nível de assimilação e construção do conhecimento. Quando é 

observado que a criança não assimilou os conhecimentos, os professores intervêm, 

propondo uma atividade lúdica diferenciada voltada a lacuna ora apresentada.  

A avaliação e seus resultados são feitos através da observação do 

desenvolvimento e do registro no Relatório Descritivo Individual semestral (RDIA). 

Estes instrumentos são apresentados semestralmente aos pais ou responsáveis, 

para que se tomem ciência da evolução da criança e possam dar continuidade, no 

âmbito familiar, do trabalho desenvolvido pela instituição. Além disso, tem-se o 

registro de intercorrências e o uso de agenda como forma de diálogo com a família.  

A assiduidade é registrada através do Diário de Classe. Ao final do ano a 

Coordenação Regional de Ensino (CRE) apresenta a relação de vagas nas escolas 

sequenciais para que os pais ou responsáveis façam a opção da instituição da rede 

pública de ensino que acolherá os alunos para que deem continuidade ao seu 

processo de escolarização.  

“Na Educação Infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e 

registro de seu desenvolvimento, sem objetivo de promoção, mesmo para o 

acesso ao ensino fundamental”. (LDB, Art. 31). 
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11 - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

 

No início do ano letivo é realizada uma coordenação geral com toda a 

equipe pedagógica com o objetivo de elaborar um planejamento anual de temas e 

projetos a serem desenvolvidos, além da definição das atividades culturais. Esse 

planejamento anual está sujeito a mudanças, pois é dinâmico e flexível frente as 

necessidades que surjam em cada turma.  

Para a execução do planejamento, são realizados dois momentos de 

Coordenação Pedagógica: 5 horas para os professores (sendo 1 hora diariamente) e 

mensalmente para os monitores, de acordo com o Plano de Trabalho.  

Na coordenação dos professores é realizado o preenchimento do Diário de 

Classe, o planejamento pedagógico para as atividades semanais, organização do 

caderno de planejamento individual, informes sobre a rotina, discussão de casos e 

encaminhamentos para a Coordenação Pedagógica, Nutricionista ou Direção.  

Na coordenação das monitoras os cadernos de desenho são organizados, 

os casos são discutidos. A rotina é trabalhada em conjunto com as professoras.  

As atividades do Portfólio e as do Caderno de Grafismo (desenho livre) são 

de responsabilidade das professoras e das monitoras, pois, trabalham em conjunto. 

Durante o ano de 2018, foram implementadas as unidades didáticas, que 

visam reunir uma série de projetos educacionais contemplando a 

multidisciplinariedade e fomentando nos alunos a sede pela descoberta. 

 As unidades didáticas são desenvolvidas no decorrer de todo o ano letivo, e 

tem por objetivo trabalhar os seguintes campos de experiência:  

 O eu, o outro e nós  

 Corpo Gesto e Movimento  

 Traços, sons, cores e formas  

 Escuta, fala pensamento e imaginação  
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 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações  

As unidades didáticas serão desenvolvidos no decorrer de todo o ano letivo, 

com o objetivo de trabalhar o respeito, a autonomia, o cuidado consigo e com o 

outro, a psicomotricidade, a lateralidade, a coordenação motora, o incentivo à leitura, 

a aproximação com a expressão artística, criatividade, a música, o senso de valor e 

de crítica, fortalecendo a parceria escola-família. São elas:  

 Conhecendo o Meu Espaço Educativo: Nesta unidade trabalhamos 

o desenvolvimento da criança no seu espaço educativo como as 

descobertas, os desenhos, a convivência, os espaços, o desenho, a 

autonomia a segurança, a música, a identidade, as brincadeiras, o 

lúdico, o meio urbano e manifestações culturais. 

 Eu Aprendo Vivenciando: Trabalham-se as experiências de cada 

um, as brincadeiras, os brinquedos, os jogos, os animais, a natureza, 

as histórias, os valores, o respeito, o diálogo, os direitos e os deveres. 

Juntamente com as unidades didáticas serão desenvolvidos os projetos, que 

têm uma abrangência anual, uma vez que tratam de assuntos específicos, dentre os 

quais: 

 Projeto Água: orientar sobre as formas de economia de água, 

reconhecer onde está a água no meio ambiente (rios, lagos, mares, 

nascentes, etc), reconhecer a importância da água para nossa vida e 

suas diversas utilidades, compreender o ciclo da água, perceber a 

existência de água no nosso corpo e nos alimentos, conhecer os 

estados físicos da água (sólido, líquido e gasoso); 

  Projeto Criando e Recriando: fazer uma leitura das obras de 

Cândido Portinari, das formas geométricas, das cores, dos conceitos 

de alto e baixo, brincadeiras ao ar livre, colagem, desenvolvimento de 

quadros usando as tintas e reproduzindo suas obras coletivamente; 
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 Projeto Mascote: trabalhar o respeito, afetividade e o cuidado 

resgatando os valores, fortalecendo a autoestima, estimulando 

pensamentos e despertando o diálogo com a família.  

A organização do trabalho didático está estruturada nos diferentes campos 

de experiência para a construção do conhecimento de mundo e do eu, abrangendo a 

criança em seu aspecto multidimensional. Para incentivar a aprendizagem e o 

desenvolvimento infantil é proporcionado um ambiente afetivo e acolhedor favorável 

a vivências significativas, pautadas na liberdade de expressão e reconhecimento de 

suas singularidades.  

12- PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO  

 

O Instituto Social Pax optou pelo tipo de gestão administrativo pedagógico 

participativo, pois se acredita que o mesmo oferece mais segurança à comunidade, 

uma vez que, além da participação dos professores, essa pode também estar 

inserida no processo de desenvolvimento do aluno.  

A equipe pedagógica é composta pela Diretora, Coordenadora Pedagógica, 

Professoras, Monitoras e Nutricionista.  

Como instituição formal, o Instituto Social Pax, adota estratégia estabelecidas 

em políticas que norteiam os diversos segmentos que compõem a estrutura 

administrativa e pedagógica a seguir:  

Política de Direção – Coordena e preside o fundamento do processo 

pedagógico, a ação do coordenador, a atividade dos educandos e as relações da 

comunidade escolar. Oriente, supervisiona e aprova todo o processo de compras. 

Controla o estoque de materiais juntamente com os coordenadores dos 

departamentos. Orienta, supervisiona e libera a aplicação dos recursos provenientes 

do Termo de Colaboração seguindo os princípios da boa fé e da moralidade.  

Política Pedagógica – Diagnostica, planeja, orienta e avalia as atividades 

didático-pedagógicas, visando à qualidade e a unidade do processo ensino-
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aprendizagem. Proporciona condições para o desenvolvimento integral e harmônico 

do educando, promovendo o seu ajustamento à escola, à família e à comunidade, 

oferecendo momentos em que a escola, família e comunidade possam estar juntas, 

participando de eventos que propiciem uma maior interação no processo pedagógico 

e almejando o êxito do ensino aprendizagem do discente, exercido em conjunto com 

professor e coordenador.  

Para promover o aprimoramento moral, cultural, ecológico, compreendendo 

os direitos e deveres da pessoa humana, contribuindo para o desenvolvimento de 

suas potencialidades, são ofertadas idas ao teatro, ao cinema, ao zoológico, 

atividades dentro dos projetos que possibilitem o conhecimento dos direitos e 

deveres das crianças, bem como nas rodas de conversas, são possibilitados 

momentos de reflexão, escolhas e sugestões para que adquiram habilidades e 

atitudes necessárias para uma educação cidadã.  

A participação e integração de todos os membros da comunidade escolar, é 

propiciada na execução e implementação do Projeto Político Pedagógico, na 

execução das festividades, roda de conversa com os pais, reuniões com palestras 

preventivas e informativas, e as reuniões semestrais para conhecimento do Relatório 

Descritivo Individual do Aluno e preenchimento de questionários institucionais 

avaliativos.  

A formação integral do aluno é estimulada através de planejamentos 

pedagógicos que envolvem todas as linguagens do Currículo, bem como as 

necessidades individuais de cada um. Há promoção de uma rotina que favoreça o 

cuidar e o educar de forma harmoniosa e dinâmica, respeitando o outro. A criança é 

estimulada a participar da construção de atividades, histórias (reconto) e em 

brincadeiras dirigidas.  

Para promoção do diálogo como estratégia de mediar conflitos e para tomada 

de decisões, são realizadas: rodas de conversas com os alunos; atendimentos 

individualizados e/ou em grupo para os profissionais, reuniões coletivas com os 
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funcionários e reuniões com os pais e/ou responsáveis, a fim de utilizar o diálogo 

como um recurso. 

Com a finalidade de desenvolver a criança em seus aspectos intelectuais, 

sociais, físico e psicológico, são realizadas atividades pedagógicas, por meio de 

projetos, que propiciem o desenvolvimento criativo, a socialização e avanço 

psicomotor, desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis com 

acompanhamento do Índice de Massa Corporal.  

Através de parcerias, são promovidas ações gratuitas como palestras sobre 

alimentação saudável, saúde bucal, primeiros socorros.  

Com o objetivo de viabilizar a integração escola-família-comunidade, são 

realizados, atendimentos, reuniões, oficinas, aplicação de questionários para 

avaliação institucional e palestras.  

Para os docentes a Instituição disponibiliza momento de estudos e palestras 

para que os profissionais possam aprimorar seus conhecimentos.  

Para a implementação da Proposta Pedagógica, buscou-se atingir um 

quantitativo amostral de toda a comunidade escolar sobre as suas concepções e 

avaliações a respeito da estrutura e funcionamento da instituição. Os instrumentos 

utilizados foram questionários com questões objetivas e subjetivas para avaliar a 

instituição, coleta de informações que subsidiará todo o processo de planejamento e 

avaliação. Também foram usadas dinâmicas para conhecer a imagem compartilhada 

pelos profissionais acerca da instituição; e com as crianças foram utilizados 

desenhos e rodas de conversas. 

 

OBJETIVOS METAS 

Implementar um trabalho pedagógico que 

propicie o desenvolvimento integral da 

criança nos aspectos: psicomotor, 

psicossocial e cultura, a fim de 

complementar a ação familiar e social, sem 

Garantir o desenvolvimento de projetos, 

ações pedagógicas e vivências que 

oportunizarão a criança a construção da sua 

identidade e autonomia, ampliação do seu 

conhecimento de mundo, de forma 
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desprender-se das funções primordiais: 

Educar e Cuidar, brincar e Interagir 

progressiva, promovendo aprendizagens 

significativas e interação da criança no meio 

familiar e social. 

 

Valorizar o trabalho de planejamento 

desenvolvido com o grupo de professores e 

coordenadores de modo a garantir o 

trabalho de excelência junto à instituição 

Garantir ao professor suporte humano para 

planejamento e orientações para execução 

de atividades através das coordenações 

semanais e grupos de estudos. 

 

Realizar o Diagnóstico Institucional 

Através de pesquisa para o PPP da escola, 

nas documentações de secretaria e 

aplicação de questionários estruturados, 

para melhor compreender a instituição e 

suas demandas. 

Garantir o atendimento adequado e 

satisfatório aos servidores desta Unidade 

Escolar para o bom desempenho de suas 

funções. 

Atender todos os servidores em suas 

necessidades e observar critérios legais 

pertinentes a cada seguimento. 

Motivar a participação da comunidade 

escolar em todo o processo educativo; 

Conscientizar a comunidade sobre a 

responsabilidade de manter seus filhos 

frequentando a creche, através de reuniões 

(pedagógicas e administrativas) e encontros 

(roda de conversa). 

 

13 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO  

 

A participação dos sujeitos no processo de avaliação do Projeto Político 

Pedagógico se concretiza através de reuniões, palestras, questionários e aplicação 

de dinâmicas com os pais e/ou responsáveis são realizadas reuniões semestrais 

para preenchimento de questionários de múltipla escolha sobre a Instituição no geral 

(infraestrutura, profissionais, atendimento etc.) e também é aplicado outro 
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questionário para compreensão de como estão os procedimentos pedagógicos e 

coleta de sugestões.  

Com os docentes são realizados acompanhamentos e avaliações do 

desempenho através de questionários. Com os alunos são utilizadas atividades de 

desenho e rodas de conversas, para coletar informações como a instituição é 

percebida pelos mesmos.  

Os resultados obtidos serão analisados pela equipe pedagógica, para 

revisão das ações, metodologias e objetivos, proporcionando momentos de reflexão, 

aperfeiçoamento ou até exclusão de algumas ações caso seja necessário; e 

divulgados para a comunidade escolar.  

Após todo este processo, torna-se necessário a divulgação e o fácil acesso 

ao Projeto Político Pedagógico e ao Regimento Interno desta instituição, para que as 

famílias tenham conhecimento das principais concepções que o corpo institucional 

segue quanto ao currículo escolar, de forma a poderem acompanhar e avaliar a sua 

implementação. A divulgação ocorrerá mediante a primeira reunião de pais no início 

do ano, sendo apresentados os principais tópicos destes documentos e possibilitado 

uma cópia na Secretaria para que possa ter acesso quando necessário.  

A avaliação visa uma prática do diálogo entre pais, educadores e direção, 

aprimorando os interesses e convicções do grupo numa prática pedagógica que 

promova uma gestão democrática de caráter emancipatório, desejando assim, a 

transformação em mudanças qualitativas nas ações desenvolvidas pela instituição.  

Os processos de ensino e aprendizagem englobam todos os profissionais 

pertencentes ao ambiente, não é algo apenas voltado para o aluno, portanto, a 

qualificação profissional é uma estratégia institucional que visa o aperfeiçoamento e 

atualização de toda a equipe, com caráter permanente e contínuo. Através dela os 

profissionais são estimulados a ressignificar as experiências vividas, por meio de 

diferentes modalidades.  

I. Encontros Pedagógicos, relativos a conteúdos e saberes tendo em 

vista a formação permanente do corpo docente;  
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II. Participação em cursos, congressos e eventos de capacitação 

promovidos pela comunidade;  

III. Reuniões de estudo, de forma sistemática, com leituras de textos 

atuais e temas variados.  

 

14 - CONSELHO DE CLASSE  

 

O conselho de classe faz parte do método avaliativo, pois, reúne os pareceres 

dos profissionais envolvidos no método de aprendizagem. Este parecer baseia-se nas 

relações interpessoais, na metodologia utilizada em sala, nos aspectos desenvolvidos e 

na realidade das crianças.  

Sendo assim, é possível identificar e alterar as estratégias e metodologias 

pedagógicas. Havendo algum ponto controverso, os pais são chamados a escola para 

que possam participar de uma conversa em conjunto com a direção, coordenação e 

equipe de sala.  

Durante o conselho de classe, além da avaliação dos alunos, os professores 

têm a oportunidade de se auto avaliarem, detectando dificuldades de atuação e 

buscando alternativas que visem à solução das necessidades encontradas, além da 

adoção de medidas saneadoras no decorrer do ano letivo.  

No Instituto Social Pax o conselho de classe é realizado semestralmente, e é 

constituído pelos educadores, coordenação pedagógica e direção pedagógica. 

O Conselho de Classe tem o sentido de ampliar o conhecimento sobre a 

criança, por meio da visão de diferentes olhares, em que todos os profissionais 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem discutem acerca da aprendizagem das 

crianças. 
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15 – EIXOS TRANSVERSAIS 

 

EIXOS 
TRANSVERSAIS 

OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS / PCNS 
CONTEÚDOS 
CULTURAIS 

PROGRESSÃO 
CURRICULAR 
(2 ANOS A 3 

ANOS) 

EDUCAÇÃO PARA 
SUSTENTABILIDADE 

Reconhecer que a vida na Terra se desenvolve 
através de uma reciclagem constante, bem como 

a constante recriação dos elementos, 
identificando a morte, destruição e decomposição 

como partes de um ciclo que possibilita novas 
estruturações. 

Ciclo da 
natureza 

X X 

EDUCAÇÃO PARA 
SUSTENTABILIDADE 

Identificar os ecossistemas e a importância da 
sua preservação 

Sociedade e 
meio ambiente 

 
X X 

Compatibilizar os elementos ambientais (ar, água, 
solo, minerais e espécies vivas- incluindo o 

Homem) e formas de ação do homem sobre a 
natureza, garantindo a sobrevivência e qualidade 

de vida de forma sustentável 

Manejo e 
conservação 

ambiental 
 
 
 

X X 

Distinguir e desenvolver sua capacidade artística 
e sua habilidade de olhar o mundo através de 

uma visão cultural mais ampliada, aprendendo a 
se expressar e desenvolver suas habilidades 

motoras e sensoriais, e assim entendendo melhor 
o mundo em que ela está inserida. 

 
Confeccionar instrumentos e objetos sonoros com 

materiais reaproveitáveis, explorando suas 
sonoridades (chocalhos com vasilhames e grãos, 

clavas com pedaços de cabo de vassoura, 
tambores com potes e caixas diversos, dentre 

outros) 
 

Expressar-se livremente por meio de desenho, 
pintura, colagem, modelagens, recortes, 

manipulação de papéis utilizando diversos 
materiais (lápis; gizão de cera; papéis de 

tamanhos, cores, texturas e formatos variados; 
colas líquidas e em bastão; tintas variadas, de 

pintura a dedo, com pincéis grandes; entre 
outros) 

 

Manipular textos e participar de situações de 
escuta para ampliar seu contato com diferentes 

gêneros textuais (parlendas, poesia, telefonemas, 
histórias, tirinhas, cartazes, cardápios, notícias 

etc.). 

Artes visuais X X 

Identificar a importância do domínio corporal, 
desenvolvendo e aprimorando assim suas 

possibilidades de movimentação, descobrindo 
novos espaços, novas formas que seu corpo 
pode desenhar no espaço, superando suas 

limitações e condições para enfrentar desafios. 
Tem papel fundamental enquanto atividade 

pedagógica, realizando um trabalho que estimule 
ao máximo a criatividade, capacidade de 

raciocínio, autoconfiança, melhorar a relação com 
os outros e consigo mesmo além de ampliar o 

repertório motor. 

Dança X X 
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Identificar deslocar seu corpo no espaço, 
orientando-se por noções como: em frente, atrás, 
no alto, embaixo, dentro, fora, entre outros, ao se 
envolver em brincadeiras e diferentes atividades. 

Compatibilizar os elementos da Música é a 
combinação de ritmo, harmonia e melodia, de 

maneira agradável ao ouvido. No sentido amplo é 
a organização temporal de sons e silêncios 
(pausas). Entender a arte de coordenar e 
transmitir efeitos sonoros, harmoniosos e 

esteticamente válidos, podendo ser transmitida 
através da voz ou de instrumentos musicais. 

Participar e perceber os processos simbólicos, 
por meio da dramatização de histórias, músicas, 
entre outros, tendo o corpo como protagonista. 

Explorar diferentes fontes sonoras: o corpo 
(voz/canto, estalos, passos, palmas, 

onomatopeias, dentre outros); a natureza 
(sementes, madeira, folhas, cascas, pedras de 
diferentes formas e tamanhos, dentre outros); o 

objetos cotidianos e materiais reutilizáveis (caixas 
de papelão, embalagens plásticas, sacos de 

papel, potes de plástico, panelas, colher de pau, 
madeira, garrafas, vidros, tampas, tampinhas, 

dentre outros). 

Música X X 

Distinguir atividades como de peças dramática 

que é uma arte na qual um ou vários atores 
apresentam uma determinada história que 
desperta na plateia sentimentos variados. 

Identificar e reconhecer muitos gêneros de teatro, 
dentre os quais se destacam: comédia, drama, 

fantoche, ópera e musical. 
Reconhecer e identificar o cuidado no uso de 

materiais e técnicas de artes visuais, 
preservando sua saúde, valorizando o meio 

ambiente e o espaço de convívio direto com as 
outras pessoas. 

 
Escutar atentamente, em mídias, apresentações 
ou concertos, estilos e gêneros musicais (música 

folclórica, erudita, popular, dentre outros) do 
contexto da criança, seja familiar, comunitário 

e/ou da instituição educacional. 
 

Participar de jogos teatrais com sombras, 
pantomima, fantoches, bonecos, máscaras, entre 

outras possibilidades. 

Teatro X X 

Reconhecer quais são os hábitos de higiene 
corporal tem início na infância, destacando-se a 
importância de sua prática sistemática. Identificar 
condições ou hábitos que conduzem ao bem-
estar e à saúde, limpeza e asseio. 

Desenvolver, gradativamente, a capacidade de 
fazer escolhas, identificando situações de risco 
nos diferentes espaços e reagindo com atitude 

de cuidado. 

Saúdex X X 

Identificar o que é uma alimentação saudável 
além de ser a fonte de nutrientes, a alimentação 
envolve diferentes aspectos, como valores 
culturais, sociais, afetivos e sensoriais. As 
pessoas, diferentemente dos demais seres vivos, 
ao alimentar-se não buscam apenas suprir as 
suas necessidades orgânicas de nutrientes.   O 

Alimentação 
saudável 

X X 
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alimento tem papel também como fonte de prazer 
e identidade cultural e familiar. Promover a saúde 
por meio da alimentação saudável.  
 
Segurar o prato e talher para alimentar-se com 
autonomia e realizar a prática do autosservimento 
com a orientação do adulto. 

Reconhecer a diversidade do patrimônio etno-
cultural brasileiro, tendo atitude de respeito para 
com pessoas e grupos que a compõem, 
reconhecendo a diversidade cultural como um 
direito dos povos e dos indivíduos e elemento de 
fortalecimento da democracia;  
Identificar e valorizar as diversas culturas 
presentes na constituição do Brasil como nação, 
reconhecendo sua contribuição no processo de 
constituição da identidade brasileira;  
Reconhecer as qualidades da própria cultura, 
valorando-as criticamente, enriquecendo a 
vivência de cidadania;  
Desenvolver uma atitude de empatia e 
solidariedade para com aqueles que sofrem 
discriminação;  
Reconhecer e repudiar toda discriminação 
baseada em diferenças de raça/etnia, classe 
social, crença religiosa, sexo e outras 
características individuais ou sociais;  
 Experimentar e valorizar o convívio pacífico e 
criativo dos diferentes componentes da 
diversidade cultural. 
 
Perceber que as pessoas têm características 
físicas diferentes (altura, etnia, preferências, local 
de moradia), respeitando e valorizando a 
diversidade. 
 
Compreender a função social do dinheiro, de 
forma lúdica, em situações de vivência e 
manipulação (dinheiro de brinquedo) para a 
descoberta de que as cédulas e moedas têm 
valores e que são utilizadas na aquisição de 
produtos e serviços. 

Pluralidade 
cultural e a vida 
das crianças no 

Brasil 

X X 

Identificar habitações e organização espacial de 
diferentes sociedades.  
Reconhecer diferentes formas de interação com o 
ambiente.  
Identificar e valorizar os espaços de vivência 
comum (para os jogos, as festas, as orações, os 
tratamentos de saúde) e espaços de vivência 
particular (as moradias). 

Espaço e 
pluralidade 

X X 

Observar diferentes vínculos geracionais no 
âmbito social e familiar: transmissão de contos 
tradicionais, hábitos alimentares, registros 
documentais, etc.  
Diferenciar abordagens do tempo, conforme 
diferentes culturas: ritmos, marcação do tempo, 
calendários, datas relevantes. 
 
Desenvolver progressivamente as habilidades 
manuais, desenvolvendo controle para desenhar, 
pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

Tempo e 
pluralidade 

X X 

Identificar hábitos familiares e comunitários em 
diferentes etnias e diferentes regiões do Brasil.  

Vida socio 
familiar e 

X X 
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Participação do homem e da mulher na vida 
doméstica, o papel das crianças, o cuidado com 
os idosos, o sustento, com ênfase no apoio 
mútuo e solidariedade que se constrói no 
cotidiano, com a divisão das responsabilidades 
familiares. 
Reconhecer relações de amizade e vizinhança, 
valorizando a liberdade de escolha de vínculos 
socio afetivos, como elemento de liberdade de 
consciência e de associação.  
Identificar a participação das crianças na vida das 
comunidades: ciclos de trabalho, lazer, festas etc.  
 
Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para 
lidar com conflitos nas interações com crianças e 
adultos, com a orientação deum adulto. 
 
Identificar os meios de transporte e alguns sinais 
de trânsito, bem como ações de segurança (uso 
da cadeirinha, cinto de segurança, faixa de 
pedestre). 

comunitária 

Observar diferentes formas de transmissão de 
conhecimento: práticas educativas e educadores 
nas diferentes culturas.  
Reconhecer na vida escolar: companheirismo, 
descoberta, aprendizagem, espaço de conquista, 
espaço de trabalho, espaço de cidadania, espaço 
de prazer.  
 
Identificar os tipos e oferta de escolas no Brasil: 
escola urbana, escola rural, escola indígena e de 
outras comunidades étnicas, escola pública, nas 
diversas formas em que se apresenta escola 
particular, laica e confessional, escola 
cooperativa, escola comunitária. 
 
Vivenciar procedimentos de leitura de textos 
literários e não literários, apoiando-se em 
modelos de outras pessoas, mesmo não lendo de 
forma convencional. 

Pluralidade e 
educação 

X X 

CIDADANIA E 
EDUCAÇÃO EM E 

PARA OS DIREITOS 
HUMANOS 

Distinguir atividades que o levem a pensar sobre sua 
conduta e a dos outros a partir de princípios, possuir 
critérios, valores, e, mais ainda estabelecer relações e 
hierarquias entre estes valores para nortear as 
assunções em sociedade.  
 
Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na 
interação com crianças de diferentes faixas etárias e 
com adultos. 

Valores 
humanos como: 
respeito mútuo, 

justiça, 
solidariedade, 
diálogo entre 

outros 

X X 

Integração e responsabilidade social como cidadão 
participativo no âmbito da produção e da conduta 
ética (respeito mútuo, solidariedade, diálogo, justiça) 
em artes visuais;  
Sua inserção no universo da arte, valorizando e 
respeitando a produção de artistas homens e 
mulheres, jovens e idosos das diversas culturas;  
Compreendendo os problemas éticos envolvidos nos 
modos de produção e consumo das artes visuais, 
analisando essas relações do ponto de vista do valor 
econômico e social da produção artístico cultural. 
 
Conhecer, utilizar e negociar regras básicas de 

Valores 
humanos 

X X 
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convívio social nas interações, nas brincadeiras e no 
uso de espaços diversos. 

Reconhecer que a saúde é o estado de completo bem-
estar físico, mental e social. Entende-se Educação para 
a Saúde como fator de promoção e proteção à saúde e 
estratégia para a conquista dos direitos de cidadania. 
Sua inclusão no currículo responde a uma forte 
demanda social, num contexto em que a tradução da 
proposta constitucional em prática requer o 
desenvolvimento da consciência sanitária da 
população e dos governantes para que o direito à 
saúde seja encarado como prioridade.  
 
Estabelecer o controle progressivo de suas 
necessidades fisiológicas e realizar, de modo 
independente, atividades de alimentação e 
higienização. 

Educação para a 
Saúde 

X X 

Identificar os Grupos tradicionais do Brasil, 
representantes da diversidade cultural gerada 
internamente, em interação com o meio ambiente, 
vinculados, cada qual, a diferentes regiões do País, 
caracteristicamente ricos em tradição oral: caipira, 
sertanejo, ribeirinho, caiçara, caboclo, pantaneiro, 
seringueiro, habitante do mangue e outros. 

Grupos 
tradicionais 

X X 

EDUCAÇÃO PARA 
DIVERSIDADE 

Identificar e diferenciar o que é ser um cidadão 
comprometido com o ato de cuidar da vida, em todas 
as fases e tipos, pensando no hoje e nas próximas 
gerações. Posicionar-se diante de ações voltadas para 
o diálogo, reconhecimento e demonstrando a 
valorização desses grupos em nossa sociedade. 
  
Experimentar sabores, sons, ritmos, hábitos e histórias 
das comunidades brasileiras (zonas rural e urbana, 
povos indígenas). 
 
Conhecer e participar de danças folclóricas 
(quadrilhas, brincadeiras de roda, brincadeiras 
cantadas etc.). 
 
Participar e reconhecer diversas manifestações 
culturais, como brincadeiras, brincadeiras de roda, 
jogos, danças, festejos e canções tradicionais (pipa, 
cantigas de roda, pega-pega, cabra-cega, barra-
manteiga, corda, pião, ciranda, esconde esconde, 
elástico, bambolê etc.) e demais manifestações que 
digam respeito às tradições culturais de sua 
comunidade e de outras. 

Cultura Africana 
Cultura Afro-

Brasileira 
Racismo/ 

Discriminação 
Criança (Direitos 
violência física e 
simbólica contra 

criança, 
negligencia-

institucional e 
familiar, 

violações de 
direitos) 

Povos Indígenas 
(Crenças, valores, 

Concepções 
mundo, memória 

do povo, 
Identidade étnica 
(Língua materna,) 

Educação do 
Campo 

(Agricultores, 
extrativistas, 
pescadores 
artesanais, 
ribeirinhos, 

assentamentos, 
acampados da 

reforma agrária, 
quilombolas, 

caiçaras, povos 
da floresta) 

X X 

Experimentar e conhecer materiais, instrumentos e A diversidade X X 
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procedimentos artísticos diversos em arte (Artes 
Visuais, Dança, Música, Teatro), de modo que os 
utilize nos trabalhos pessoais, identifique-os e 
interprete-os na apreciação e contextualize os 
culturalmente; 
  
Reconhecer e construir uma relação de autoconfiança 
com a produção artística pessoal e conhecimento 
estético, respeitando a própria produção e a dos 
colegas, sabendo receber e elaborar críticas;  
 
Identificar, relacionar e compreender a arte como 
fato histórico contextualizado nas diversas culturas, 
conhecendo, respeitando e podendo observar as 
produções presentes no entorno, assim como as 
demais do patrimônio cultural e do universo natural, 
identificando a existência de diferenças nos padrões 
artísticos e estéticos de diferentes grupos culturais. 
 
Participar de atividades que envolvam materiais 
diversos e de variados tamanhos para desenvolver a 
coordenação motora fina que envolva ações de 
rasgar, dobrar e amassar vários tipos de papéis, 
empilhar, encaixar, pinçar, recortar, colar, modelar 
com massa ou argila, montar quebra-cabeças, 
manipular grãos diversos etc. 
 
Explorar os suportes convencionais e incidentais dos 
gêneros textuais (revista, jornal, outdoor, quadro de 
avisos, rádio, TV, computador, faixas, muros, paredes, 
janelas de veículos, ambiente virtual – computador, 
tablet, celular etc.). 

humana, social, 
física e ambiental 

Compreender que a condição de saúde é produzida 
nas relações com o meio físico, econômico e 
sociocultural. 

Saúde para a 
diversidade 

X X 

Reconhecimento da contribuição da diversidade de 
origem dos grupos humanos presentes na 
constituição da sociedade brasileira. 

Origem dos 
grupos 

X X 

 

 

15 - UNIDADES DIDÁTICAS 

 

15.1 – UNIDADE “CONHECENDO O MEU ESPAÇO EDUCATIVO” 

 

Eixos transversais: Educação para Diversidade; Educação para Sustentabilidade; 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos. 

Eixos integradores: Cuidar e Educar, Brincar e Interagir.  
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Campo de experiência: o eu, o outro e nós/Corpo, gestos e movimentos/Traços, 

sons, cores e formas/Escuta, fala, pensamento e imaginação/Espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações. 

Subunidades: Minha Transição com Amor; Conhecendo Minha Identidade, Trânsito; 

Regiões. 

 

A) Justificativa 

Tendo visto que o período de transição é muito importante para as crianças, 

para as famílias e para a escola, é fundamental o trabalho dos aspectos referentes à 

afetividade da criança no seu convívio familiar para que haja a construção de uma 

relação sólida entre professor e aluno, uma vez que o ambiente escolar é visto 

inicialmente como um local estranho à realidade cotidiana do educando. Sendo 

assim, há a necessidade do acolhimento e a criação de vínculos afetivos de 

confiança entre todas as partes envolvidas e interessadas no desenvolvimento da 

criança. 

 A insegurança e a ansiedade estão presentes em qualquer idade. Na 

Educação Infantil, esse processo é ainda mais intenso. Saindo de suas zonas de 

conforto, os pequenos se veem em um ambiente coletivo com regras diferentes das 

de sua casa, são estimulados a participar de atividades no dia a dia e passam a 

conviver com adultos e crianças inicialmente estranhos. 

 Para se criar essa confiança, e necessário que a criança conheça um pouco 

da sua história e se sinta integrante das partes sociais, históricas e afetivas dentro 

da organização familiar. É necessário mostrar que ele faz parte desse processo 

social através das propostas pedagógicas, lúdicas e desafiadoras que o levem a 

pensar e a se tornar um ser critico.  

Quando se fala em “desenvolvimento de experiências educativas”, é 

importante para a criança saber quem ela é e o que ela representa para a 

sociedade. Neste seguimento, trabalha-se a identidade (“Quem sou eu”), na qual se 

busca mostrar a importância de se saber como viemos ao mundo e a importância de 
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cada parte do nosso corpo. No mesmo seguimento trabalha-se a importância das 

famílias e as suas diferenças, o resgate de brincadeiras e culinárias regionais. Estas 

tem o objetivo de envolver e estreitar os laços entre a criança e a família, 

demonstrando, também, o papel fundamental que a escola exerce na construção na 

construção da identidade de cada criança, uma vez que favorece interações, 

ampliando o conhecimento de si e de seus colegas. A difusão de conhecimentos 

básicos sobre saúde e higiene também acompanham o pensamento desta unidade.  

Em relação à diversidade, objetiva-se a consideração do trabalho e a 

valorização da diversidade presente no ambiente escolar no que tange o 

pensamento, a criação e a execução de estratégias pedagógicas com base em uma 

visão critica sobre os diferentes grupos que constituem a história social, política, 

cultural e econômica brasileira.  

Em relação à cidadania e a educação nos direitos humanos, é importante 

pensar na formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em 

níveis cognitivos e sociais através da utilização de linguagens e materiais didáticos 

contextualizados.  

O mundo contemporâneo tem por uma das suas principais características o 

rompimento com o passado. Daí surge a necessidade de se manter as tradições 

vivas. Deve-se buscar as diversidades culturais encontradas nas regiões do nosso 

país, e com isto, possibilitar o conhecimento das características singulares de cada 

região. A Festa Cultural é uma excelente oportunidade para se trabalhar a cultura 

brasileira. 

Dentro do mesmo contexto sociológico, não poderemos deixar de abordar a 

segurança no meio escolar e fora dele, afinal, todos os dias, as crianças utilizam os 

mais diversos meios de transporte para chegarem até a escola. Sendo assim, é 

imperioso que a questão de segurança no trânsito seja abordada, trazendo uma 

amplitude do conceito de mobilidade e segurança para todas as crianças, o que em 

um futuro próximo. De imediato, a criança se tornará agente influenciadora de toda a 

sua família, e, em longo prazo, haverá a contribuição no sentido de formar 

condutores mais conscientes.  
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B) Objetivo geral 

 

Mostrar de forma lúdica o envolvimento e a importância do conhecimento nas 

diversas áreas trabalhadas ao longo da unidade, utilizando os campos de 

experiências a seguir. 

 

C) Campo de experiência 

 

O eu, o outro e o nós: reconhecimento de si como membro de diversos grupos 

sociais, respeito à diversidade e desenvolvimento de atitudes que ajudam e 

colaboram no conhecimento das diversas manifestações culturais, de seu grupo de 

origem e outros grupos, demonstrando atitudes de interesse, de respeito e de 

participação, valorizando a diversidade. Reconhecimento de sua imagem no espelho 

e em diferentes fotografias, utilização de diferentes linguagens no faz de conta de 

modo a enriquecer sua identidade. Conhecimento e reconhecimento de sua história 

de vida, individual e coletiva, por meio da construção de álbuns de fotografias, linhas 

do tempo, árvore genealógica etc. Percepção do próprio corpo e de como ele se 

movimenta e se expressa. Identificação e nomeação das principais partes do corpo 

(cabeça, braços, mãos, pernas, pés, barriga, partes do rosto, entre outras). 

Experimentação de movimentos corporais, distinguindo seu próprio corpo do mundo 

e dos objetos, estabelecendo a imagem do seu corpo. Reconhecimento e 

identificação das diferentes partes do corpo e das suas funções, executando ações 

simples relacionadas à saúde. Desenvolvimento de hábitos de higiene: pedir para ir 

ao banheiro, lavar as mãos, limpar o nariz, escovar os dentes entre outros, 

percebendo como necessidade para seu bem estar individual; Construção de uma 

imagem corporal e pessoal por meio das interações com adultos, crianças, natureza 

e cultura, contribuindo para a formação da identidade corporal e para sua 

valorização, reconhecer que bons hábitos alimentares, de higiene e de práticas de 

lazer contribuem para ausência de doenças e promovem o bem-estar físico e 

mental; Identificação dos órgãos, dos sentidos e conhecer suas funções explorando 

o espaço, os objetos, as texturas, os sabores, os cheiros, para reconhecer o mundo 

a sua volta e imprimir nele suas marcas; Reconhecimento das diferentes sensações 
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proporcionadas pelos órgãos dos sentidos a fim de favorecer o desenvolvimento da 

memória visual, auditiva, tátil, gustativa e olfativa em suas ações; Construção 

gradativa de atitudes de manutenção preservação e cuidados com seus pertences e 

os da escola; vivência de rotinas: organização dos tempos, dos espaços, dos 

ambientes, dos materiais e referências dos adultos, de modo a construir 

gradualmente sua independência e autonomia; Reconhecimento do ambiente 

escolar como um local afetivo e protetor, que lhe transmite segurança e acolhimento; 

Reconhecimento da importância da troca e da partilha dos brinquedos e outros 

materiais, que lhe transmite segurança e acolhimento; Reconhecimento dos 

diferentes grupos sociais; Construção de vínculos positivos, vivenciando situações 

que envolvam afeto, atenção e limites, sentindo-se valorizado e interagindo com o 

grupo; Expressão de suas necessidades, desejos e sentimentos, conhecimento, 

utilização e questionamento de regras de convívio social, respeito da diversidade e 

do desenvolvimento de atitudes de amizade e colaboração, reflexão sobre o que é 

certo e errado, respeitando a opinião individual e coletiva, compreendendo as regras 

e combinados; Desenvolvimento da capacidade de fazer escolhas, visando ao 

cuidado consigo e com o outro. 

Corpo, gesto e movimento: valorização e ampliação do movimento pela utilização 

e diferentes modalidades de dança, música e teatro. Participação, reconhecimento e 

valorização das diversas manifestações culturais, como brincadeiras de rodas, 

jogos, danças, festejos e canções tradicionais (pipa, cantigas de roda, pega-pega, 

cobra-cega, barra-manteiga, corda, pião, ciranda, esconde-esconde, elástico, 

bambolê, etc) e demais manifestações que digam respeito às tradições culturais de 

sua comunidade e de outras. Participação de jogos, brincadeiras, brinquedos, 

festejos, histórias e modos de vida das crianças, características de diferentes 

culturas e tradição cultural de sua comunidade, experiências com linguagem não 

verbal, de forma que a criança imite, invente e reinvente os movimentos dos 

elementos do mundo que a cerca. Vivência de brincadeiras da cultura infantil, de 

acordo com as regras estabelecidas (brincar de esconder o rosto com as mãos, 

jogar repetidamente o objeto para que seja buscado, etc.). Interação com outras 

crianças através do movimento. Atuação individual e coletiva em brincadeiras livres 
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e dirigidas, jogos verbais, danças, ginásticas, jogos e etc. Valorização e ampliação 

do movimento pela utilização de diferentes modalidades de dança, relaxamento, 

expressão oral de desejos, necessidades e opiniões, vivência de brincadeiras da 

cultura infantil, de acordo com as regras estabelecidas (brincar de esconder o rosto 

com as mãos, jogar repetidamente o objeto para que seja buscado, etc.). 

Reconhecimento progressivo do próprio corpo em brincadeiras, no uso do espelho e 

na interação com os outros, Identificação das diversas expressões corporais, 

possibilitando a familiarização com a imagem de seu próprio corpo. Conhecimento 

das partes do corpo de modo a adquirir consciência de suas potencialidades (força, 

velocidade, resistência, agilidade, equilíbrio e flexibilidade). Valorização de suas 

conquistas corporais e a dos colegas. Interação com outras crianças por meio do 

movimento. Expressão de sensações e ritmos por meio do movimento corporal 

associado a diferentes sons. Adequação de gestos, movimentos e ritmos corporais a 

suas necessidades, intenções e ambientes, desenvolvendo a independência. 

Vivência de atividades que envolvam sensações táteis e percepção das partes de 

seu corpo.  Percepção de seus limites e potencialidades corporais. Movimentação 

dos músculos da face por meio de brincadeiras, jogos e ginásticas (fazer caretas 

diversas, assoprar apitos, línguas de sogra, penas, chama de vela, balão de ar, 

mastigação, imitar os sons produzidos pelos bichos, fazer bolhas de sabão, jogar 

beijos, etc.). Participação em atividades de faz de conta, de modo que a criança 

vivencie diferentes partes sociais. 

Escuta, fala, pensamento e imaginação: imitação de sons e palavras ouvidas; 

Compartilhamento e apreciações pela escuta e diálogo de diversas obras literárias e 

outras leituras. Participação de conversa coletiva, apoiando-se não apenas na fala 

complementar do adulto, mas também em sua e em seus recursos expressivos. 

Reconhecimento do próprio desenho e do desenho dos colegas. Acesso a diversos 

jogos que relacionam a fala com a escrita por meio da dança, do tato, da música e 

da matemática; Utilização de diferentes linguagens para comunicar-se e expressar-

se (sorriso, choro, beijo, balanço da cabeça negativa ou positivamente etc.). 

Percepção das imagens e gestos representando ideias a fim de relacioná-los a sua 

vivência. Percepção de que o som produzido por seu corpo é uma maneira de 
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comunicação, iniciando as vocalizações e o desenvolvimento das capacidades de 

diferenciação da fala humana. Desenvolvimento da capacidade de lembrar e 

executar ações em passos sequenciais, seguindo instruções verbais. Expressão oral 

de desejos, necessidades e opiniões. Relatos de experiências vividas. Elaboração 

de perguntas e respostas a questionamentos; Ampliação e adequação progressiva 

do vocabulário.  

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: realização de 

contagem oral em situações diversas; identificação de figuras geométricas; 

exploração do espaço através de experiências de deslocamento de si e dos objetos; 

Percepção, identificação e nomeação das cores nos ambientes, na natureza, nos 

materiais e nos objetos. Identificação de pontos de referências para destocar-se e 

situar-se no espaço. Orientação espacial em relação a objetos e pessoas. 

Reconhecimento de ordem numérica (o que vem antes e depois). Desenvolvimento 

das noções matemáticas de altura (alto/baixo), largura (largo, fino) comprimento 

(comprido/curto), tamanho (grande/pequeno), peso (pesado/leve), volume 

(cheio/vazio), distância (longe/perto), temperatura (quente/frio) e tempo 

(rápido/devagar) de maneira lúdica. Orientação espacial em relação a objetos e 

pessoas. Utilização de desenhos, imagens e mapas simples para localizar objetos e 

pessoas; Realização de contagem oral em situações diversas. Desenvolvimento de 

estratégias pessoais para a resolução de situações problema, Comparação de 

coleções de objetos, identificando relações de igualdade ou desigualdade, 

Identificação e marcação da passagem do tempo e destaque de datas importantes e 

eventos (aniversários, festas, aulas passeio, banho de chuveiro especial, estações 

do ano etc.) por meio da utilização de calendários e relógios, desenvolvimento das 

noções matemáticas de altura (alto/baixo), largura (largo/fino), comprimento 

(comprido/curto), tamanho (grande/pequeno) peso (pesado/leve), volume 

(cheio/vazio), distância (longe/perto), temperatura (quente/frio) e tempo 

(rápido/devagar), de maneira lúdica. Percepção, identificação e nomeação das 

cores, nos ambientes, na natureza, nos materiais e nos objetos. 

Traços, sons, cores e formas: percepção de sons e ruídos: descobertas em 

relação as suas fontes sonoras. Expressão livre e direcionada por meio do canto. 
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Participação em atividades com músicas usadas como fundo para formação de 

repertório de memória e estimulação do trabalho corporal livre. Imitação de gestos, 

sons e movimentos. Exploração da expressividade (triste, alegre, bravo) de bonecos 

e máscaras. Realização de atividades explorando os movimentos corporais (danças 

e gestos). Vivências em brincadeiras dançadas como as cirandas, rodas e outras da 

cultura popular. Interação com o outro por meio e movimentos corporais e danças 

em grupo. Linguagem artística Música: escuta atenta de diversos sons, fontes 

sonoras e gêneros musicais (música folclórica, erudita, popular e popular de massa). 

Expressão livre e direcionada por meio do canto. Apreciação de obras musicais de 

diversos gêneros, estilos, épocas e culturas, da produção musical brasileira e de 

outros povos e países, enfatizando também os ritmos africanos e indígenas. Escuta 

e valorização de obras musicais de sua região e de outras, reconhecendo o 

repertório musical próprio de sua cultura. Exploração de instrumentos musicais, tais 

como tambores, sinos xilofone, teclados, coquinhos, triângulos, pauzinhos, guitarras; 

brinquedos e objetos que emitem sons variados. Criação de partitura alternativa com 

registros espontâneos dos sons, utilizando seu próprio código por meio de grafismo, 

colagem, pintura e etc. Observação e reconhecimento de diversas 

imagens/cenas/obras (fotografias, pinturas, objetos, esculturas, cenas do cotidiano 

por meio de fotos, gravuras e obras artísticas). Descrição e interpretação de 

imagens. Desenho narrativo: descrição e invenção de histórias, lugares e 

acontecimentos. Imitação de gestos, sons e movimentos. Exploração e vivência 

corporal por meio de vários tipos de sons, músicas de diversos estilos e culturas. 

Vivência em brincadeiras dançadas como as cirandas, rodas e outras da cultura 

popular, música Escuta atenta de diversos sons, fontes sonoras e gêneros musicais 

(música folclórica, erudita, popular e popular de massa). Percepção de sons e 

ruídos: descobertas e relação a suas fontes sonoras. Expressão livre e direcionada 

por meio do canto. Participação em atividades com músicas usadas como fundo 

para a formação do repertório de memória e estimulação ao trabalho corporal livre. 

Apreciação de obras musicais de diversos gêneros, estilos, épocas e culturas, da 

produção musical brasileira e de outros povos e países, enfatizando também os 

ritmos africanos e indígenas. Enriquecimento cultural pelo acesso aos mais variados 

instrumentos, gravações, audições (ao vivo ou por DVD e CD). Produção de sons 
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com o próprio corpo, objetos e instrumentos. Percussão corporal. Representação da 

figura humana por meio de desenhos, colagens, pinturas etc. Desenvolvimento da 

sensibilidade, dos sentidos, da percepção, dos sentimentos e da imaginação por 

meio da apreciação e da produção artística. Interações com a natureza e sociedade. 

Reconhecimento e identificação de si mesma como membro de diferentes grupos 

sociais (família, igreja, escola, outros).  Vivência de atitudes de colaboração, 

solidariedade e respeito, identificando aos poucos semelhanças, diferenças e 

diversidade em seus grupos.  Reconhecimento de ações para uma boa convivência 

escolar e social.  Identificação, nomeação, localização e exploração dos espaços da 

escola. Observação da relação de causa e efeito na exploração das propriedades 

dos objetos (som, odor, mudanças de forma ou tamanho, consistência, temperatura, 

luzes, entre outros).  Guarda dos objetos, brinquedos e materiais nos devidos 

lugares, após sua utilização, com independência. Exploração e reconhecimento de 

diversos materiais, texturas, espessuras e suportes (giz de cera), pincéis, tintas, 

areia, água, argila, carvão, papéis diversos, massinhas, colagem, papelão, jornais, 

parede, chão, caixas, madeiras, entre outros; Utilização de diversos materiais para 

se expressar livremente por meio de desenho, pintura, colagem, escultura, 

modelagens, dobraduras, recortes, manipulação de papéis, lápis, gizão de cera e 

canetas grandes, papéis de tamanhos variados, cores texturas e formatos variados, 

colas líquidas e em bastão, tintas variadas (a dedo) com pincéis grandes, entre 

outros; Construção das primeiras figuras (figuras humanas, animais, objetos); 

Apresentação de pensamentos simbólicos por meio de seus próprios desenhos e 

outras produções. Valorização das produções individuais e coletivas 

Escuta, fala, pensamento e imaginação: Vivência de atitudes de colaboração, 

solidariedade e respeito, identificando aos poucos, semelhanças, diferenças e 

diversidades em seus grupos. Desenvolvimento da compreensão da importância da 

conservação e do uso racional de objetos utilizados individual e coletivamente, como 

o manuseio correto de um livro, o bom uso dos brinquedos, o aproveitamento do 

espaço de uma folha de papel e etc. Observação, realização e registro de 

experimentos por meio de desenhos. Compreensão das necessidades vitais dos 

seres vivos, discutindo a importância da preservação de seu habitat natural para a 
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satisfação de tais necessidades. Conhecimento elementar dos ciclos de vida das 

plantas, dos animais e dos seres humanos. Conhecimento e valorização sobre os 

cuidados básicos com os animais Conhecimento, reconhecimento e valorização da 

história das formas de expressão e do patrimônio cultural, local e de outros grupos 

sociais. Reconhecimento e valorização da história, das formas de expressão e do 

patrimônio cultural de outros grupos sociais. Participação na celebração de datas 

comemorativas, desde que associadas à história e às tradições e discutidos os 

motivos pelos quais são comemorados. Participação em atividades que digam 

respeito às tradições culturais. Vivência de atitudes de colaboração, solidariedade e 

respeito, identificando aos poucos, semelhanças, diferenças e diversidade em seus 

grupos. Reconhecimento das transformações socioculturais por meio de visitas a 

museus, participação em eventos, exposição artística e fotográficas, narração de 

histórias entre outros. Reconhecimento de ações para uma boa convivência escolar 

e social Exploração e manipulação de mapas e globos. Reconhecimento das 

próprias características físicas (cor dos olhos, cabelos, pele entre outros) 

identificando as semelhanças e diferenças entre si e outras pessoas e assumindo 

uma atitude de valorização da diversidade. Identificação e distinção das realidades 

geográficas urbanas e rurais Vivência de atitudes de colaboração, solidariedade e 

respeito, identificando aos poucos, semelhanças, diferenças e diversidades em seu 

grupo. Reconhecimento de ações para uma boa convivência escolar e social. 

Identificação, nomeação, localização e exploração dos espaços da escola. 

Observação e exploração da paisagem local. Guardar objetos, brinquedos e 

materiais nos devidos lugares, após sua utilização, com independência. 

 

D) Objetivos Específicos 

 

 Estabelecer relação de confiança entre professores, crianças, famílias e 

funcionários; 

 Possibilitar a criança o reconhecimento da instituição como um espaço aberto 

ao seu desenvolvimento integral, complementando e ampliando seus 

conhecimentos já trazidos de casa; 
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 Valorizar as atividades produzidas pelas crianças priorizando o lúdico e os 

momentos de interação; 

 Amenizar a ansiedade e a dor da separação da criança com a mãe ou 

responsável; 

 Cuidar e educar com respeito e afeto desde os primeiros contatos da criança 

com a instituição; 

 Conhecer a creche, as professoras, os amigos de sala, os funcionários e os 

espaços da Instituição;  

 Reconhecer seu nome e dos colegas;  

 Adaptar-se a rotina; 

 Acolher com atividades planejadas priorizando o lúdico e os momentos de 

interação;  

 Desenvolver a autonomia no ambiente escolar; 

 Orientar sobre as formas de economia de água;  

 Orientar sobre a importância de não se poluir;  

 Reconhecer onde está a água no meio ambiente (rios, lagos, mares); 

 Reconhecer a importância da água para a vida e suas diversas utilidades;  

 Compreender o ciclo da água;  

 Identificar os cuidados que devemos ter com a água potável;  

 Conhecer os estados físicos da água (sólido líquido e gasoso);  

 Perceber a existência de água no nosso corpo e nos alimentos; 

 Conscientizar que a água não deve ser desperdiçada ou poluída; 

 Reconhecer ações destinadas à sustentabilidade, tais quais: consumo 

sustentável, economia de matéria prima, água, energia, atitudes que levam a 

redução, reciclagem e reutilização;  

 Reconhecer os elementos (sol, ar, água e solo) como produtores de 

fenômenos da natureza, a fim de perceber sua influência na vida humana 

(chuva, seca, fria e calor); 

 Desenvolver as linguagens trabalhadas no currículo em movimento;  

 Ampliar o vocabulário;  

 Estimular a criatividade e imaginação através de atividades lúdicas; 
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 Desenvolver a valorização do homem do campo e de suas atividades;  

 Incentivar o gosto pelas diversas culinárias;  

 Propiciar às crianças a participação em diversas brincadeiras;  

 Promover variações de comidas de acordo com as regiões, Cultivar 

sentimento de respeito às diferentes culturas; 

 Conhecer tradições diferentes de cada região; 

 Despertar a curiosidade em identificar semelhanças e diferenças entre 

culturas e conhecimentos construídos por diversos povos;  

 Conhecer a história do seu nome; 

 Identificar membros familiares através de desenhos; 

 Quantidade de pessoas que moram em sua casa; 

 Conhecer o próprio corpo e valorizar a sua imagem; 

 Desenvolver a criatividade;  

 Expressar-se oral e graficamente com espontaneidade e criatividade; 

 Estimular o respeito à diversidade;  

 Participar da organização da rotina diária; 

 Identificar, em seu próprio corpo, os membros e os sentidos (audição, 

paladar, tato, olfato, visão e mão); 

 Estimular o grupo a ver o mundo como uma construção de responsabilidade 

mútua, despertar nas crianças as diversas formas de desenvolver a 

imaginação e construir a realidade por meio de diferentes histórias; 

 Trabalhar afetividade, respeito e cuidado;  

 Promover a interação e momentos educativos entre a escola e a família;  

 Propor momentos diferenciados e agradáveis para a família;  

 Promover a linguagem oral e escrita entre pais e crianças;  

 Tornar a família parte integrante da atividade;  

 Apresentar o mascote durante a roda de conversa;  

 Despertar a responsabilidade e o cuidado das crianças através da 

imaginação;  

 Resgatar valores, fortalecer a autoestima;  

 Trabalhar o controle dos impulsos, administrando as emoções; 
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 Estimular o pensamento, despertando o diálogo com a família; 

 Conhecer as formas, cores e os significados das placas mais utilizadas no 

trânsito, no semáforo, na faixa de pedestres e demais componentes. 

 Orientações para conduzir as crianças nos diversos meios de 

locomoção/transporte, assim como identificá-los; 

 A criança como pedestre; 

 Conhecer os estados brasileiros, bem como outras culturas e costumes; 

 Criar um senso aguçado sobre sua história; 

 Criar vínculo entre a história cada família  com as regiões do Brasil.  

  

E) Conteúdo 

  

 Transição da criança em seu convívio escolar através da sua rotina; 

 Conhecimento das partes do corpo e suas funções;  

 Troca de ideias em roda;  

 Alimentação saudável;  

 Psicomotricidade, desenhos livres;  

 Brincadeiras antigas; confecção de brinquedos;  

 Musicalização; jogos pedagógicos;  

 Sentidos;  

 Economia da água a importância da água para a vida;  

 Os estados da água (sólido, liquido e gasoso);  

 Confecção de murais sobre a água;  

 Caixa surpresa com os objetos para serem identificados;  

 Valorização dos laços afetivos por meio de dados coletados pelos 

responsáveis de cada criança; 

 Observar o desempenho e a participação das crianças, reconhecimento e 

cuidado do próprio corpo; 

 Decoração da sala de aula; 
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 Identificação das diferentes famílias através da cultura e de outras regiões, 

brasileiras; 

 Utilizar diferentes linguagens no faz de conta, de modo a enriquecer a sua 

identidade; 

 Identificar placas, sinais de trânsito, meios de transporte e lugares de risco 

para as brincadeiras; 

 Conhecer a cultura, os hábitos e a culinária das diferentes regiões brasileiras. 

 

F) Desenvolvimento  

 Atividades que proporcionam o desenvolvimento das diversas formas de 

linguagem como cantar, dançar, brincadeiras livres e brincadeiras dirigidas; 

 Socializar os desenhos e possibilitar diálogos das semelhanças e diferenças 

encontradas entre as crianças; 

 Valorização e construção da relação entre família, criança e escola, através 

da inclusão dos responsáveis nas atividades e decisões da instituição, para 

que a confiança facilite o processo de transição das crianças, onde o 

professor realizará atividades lúdicas harmonizando a ansiedade e a falta da 

família; 

 Contar para a turminha todas as regras de convivência com mascote, sempre 

conversando sobre o dia de visita a casa de cada um; 

 Mostrar a confecção do caderno com os registros das visitas; 

 A coordenação motora também será trabalhada durante as práticas de pintura 

e colagem; 

 Reconhecimento dos espaços físicos da creche, seu nome e de seus colegas; 

 Aprendendo a esperar a sua vez e ter autonomia em relação ao cuidado com 

seus pertences pessoais e as atividades realizadas dentro da rotina; 

 Conhecimento sobre o seu corpo e as diferenças culturais, raciais, em seu 

espaço escolar por meio de historias, atividades lúdicas e interações entre as 

crianças; 
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 Conhecimento sobre sua história e a si mesmo, além de aprender a respeitar 

os demais;  

 Trabalhar as diferenças culturais existentes nas famílias brasileiras (cultura, 

alimentação, tradições e etc). 

 

G) Cronograma 

11 de fevereiro a 11 de julho. 

 

H) Recursos Didáticos Pedagógicos 

TV, pen-drive, rádio, agenda, brinquedos diversos, materiais pedagógicos (barbante, 

tesoura, anilina, avental infantil, animais, sacolas,  cartolina, papel cartão, tintas 

coloridas, tinta guache ,tinta para decoração, tinta de isopor, cola de isopor, giz de 

cera, palito de picolé, lápis de cor, tesoura, cola branca, revista, TNT ,tule , velcro, 

folha A4, papel pardo, cola bastão, papelão, cola quente, livros infantis, espelho, 

apontador, balão, bloco criativo, bola de isopor, caderno brochurão sem pauta, 

caneta hidro cor , argila fotos da criança com a família, papel chambril, papel 

cançom, glitter, papel contact, pincel, rolo para pintura, purpurina, papel sulfite, cola 

colorida, cola com gliter, tinta para pintura de rosto, elastec, elástico, papel de seda, 

fita dupla face, cartolina, cartolina dupla face, crachá ,elástico, estante de plástico, 

estilete, lantejoula, lastec, linha de naylon, lupa, chapéu de palha, pistola para cola 

quente, folha de isopor, avental para contação de histórias, papel panamá, papel 

celofane, papel crepom, papel de embrulho, papel seda, papel dobradura, papel 

acetinado, papel camurça, papel canson, placas de isopor, plásticos para plastificar, 

régua, rolo de papel pardo, rolo de papel de presente, tela para pintura, roupas e 

fantasias, marionetes, bolas, velotrol, filmes infantis, cabides, raquete, quebra 

cabeça, TNT, placa de tapete em EVA, pirâmide encaixe, jogos educativos, jogos de 

alimentos, jogos de monta figuras, lustrações  e história, brinquedos infláveis de uso 

individual, jogo de montar figura, jogo de memoria, dominó de letras, dominó de 

números, mascaras, jogo de encaixar e desmontar, materiais de equilíbrio, mobiles, 
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jogo de tabuleiro, jogo de ferramenta de brinquedos, tabela de basquete em plástico 

infantil,  fita cetim,  livros, móbiles, EVA, prato de papelão, maquetes, fantasias, 

palco, som, material de psicomotricidade, berço de boneca, boneca, bonecos, jogo 

de ferramenta de brinquedos, panelas e utensílios de cozinha, jogo de encaixar e 

desmontar, dedoches,  banda musical, pena, tecidos diversos, almofada de vários 

formatos e cores, argola de varias cores, bambolê, livros de literatura  infantil, etc.  

 

15.2 – UNIDADE “EU APRENDO VIVENCIANDO” 

 

Eixos transversais: Educação para Diversidade; Educação para Sustentabilidade; 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos. 

Eixos integradores: Cuidar e Educar, Brincar e Interagir.  

Campo de experiência: o eu, o outro e nós/Corpo, gestos e movimentos/Traços, 

sons, cores e formas/Escuta, fala, pensamento e imaginação/Espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações. 

Subunidades: Readaptação; Brinquedos e Brincadeiras; conhecendo os Animais 

Domésticos, Silvestres e Aquáticos; Eu Conto e Você Reconta; Jardim dos Valores. 

 

A) Justificativa 

Na volta às aulas, a readaptação na Educação Infantil é tão importante 

quanto à transição da criança no início do ano. Essa volta é carregada de 

sentimentos e pode parecer, para muitas, um novo desafio. No Instituto Social Pax 

este período é tido como um momento de cautela e aconchego, uma vez que depois 

de momentos tão agradáveis em casa, perto dos familiares, voltar para a escola 

pode trazer à tona o sentimento de separação. 

Sendo assim, partindo do pressuposto que o brincar estimula o 

desenvolvimento e a criatividade das crianças, se faz necessário incentivar o uso 

dos brinquedos cantados para que esse repertório imenso possa continuar fazendo 
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parte da nossa cultura. Como educadores, acreditamos que o brinquedo e a 

brincadeira são ingredientes para um aprendizado significativo, uma vez que o 

brincar estimula o desenvolvimento infantil, como também ensinam os hábitos 

necessários ao seu crescimento, promovendo uma consciência ecológica de forma 

lúdica e estimulando o conhecimento.  

É importante que a criança entenda e respeite os animais, tanto os que ela 

conviverá com frequência, domesticados, como também os silvestres, que podem 

em alguns casos oferecer alguns perigos. 

Para tanto, identificar as diferenças entre os animais, enfatizando sua 

importância tanto para fauna como para a flora, bem como estimular a adoção de 

um respeito mútuo entre seres humanos e animais é de relevante importância para o 

cotidiano das crianças. É importante salientar a preservação de todas as espécies 

domésticas e silvestres, construindo histórias e contribuindo significativamente para 

a formação crítica e cidadã dos pequenos. 

A contação de histórias na Educação Infantil é fundamental para o 

desenvolvimento da criança, pois ela facilita a compreensão dos alunos 

proporcionando um aprendizado lúdico e participativo. Tendo em vista que as 

histórias fazem parte da nossa cultura é necessário que essas estejam presentes no 

dia a dia das crianças. Ouvi-las contribui significativamente na formação de seu 

imaginário, uma vez que a leitura oferece um prazer especial para a compreensão 

do mundo. 

Hoje vivemos em uma sociedade em que os valores estão sendo 

esquecidos, portanto, é necessário cultivar as amizades desde a infância. Esta, por 

sua vez, tem um efeito extremamente significativo na vida dos pequenos. Trabalhar 

a amizade não é algo que acontece de imediato, ela se constrói no convívio com o 

outro e nas ações do dia a dia. Dessa forma, a escola tem papel de extrema 

importância em garantir a inclusão de todos em sala de aula, proporcionando um 

ambiente rico em conhecimento e valores. 
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A) Objetivo geral 

Mostrar de forma de forma lúdica o envolvimento e a importância do 

conhecimento nas diversas áreas trabalhadas ao longo da unidade didática, 

utilizando os campo de experiência a segui: 

B) Campo de experiência 

Eu, o outro e o nós: Utilização de diferentes linguagens no faz de contas, de modo 

a enriquecer sua identidade. Percepção da importância da higiene após atividades 

que envolvam tinta, areia, terra, entre outras, bem como antes e após as refeições, 

desenvolvendo atitudes de saúde e bem-estar, individual e coletivo. Realização de 

pequenas tarefas do cotidiano que envolva ações de cooperação, solidariedade e 

ajuda na relação com os outros e com a natureza. Respeito á diversidade e 

desenvolvimento de atitudes de ajuda e colaboração. Reflexão sobre o que é certo e 

errado, respeitando a opinião individual e coletiva, compreendendo as regras e 

combinados, valorização e respeito às histórias e culturas. 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: Conhecimentos 

elementares dos ciclos de vida das plantas, dos animais e dos seres humanos. 

Conhecimento e valorização sobre os cuidados básicos com os animais 

(higienização, vacinação, oferta de alimentação, água carinho, etc) e com plantas 

(cultivo de hortas, jardins, participação em atividades que envolvam histórias, 

brincadeiras, jogos e canções que digam respeito às tradições culturais. Vivência de 

atitudes de colaboração, solidariedade e respeito, identificando aos poucos 

semelhanças, diferenças e diversidade em seus grupos, reconhecimento de ações 

para uma boa convivência escolar e social, conhecimento acerca do trabalho no 

campo, valorizando seu papel social, ampliação do conhecimento do mundo que a 

cerca por meio da observação, exploração e interação com objetos, materiais, 

identificação dos objetos utilizados na higiene corporal, a fim de utilizá-los 

gradativamente, com êxito e independência, guarda dos objetos, brinquedos e 

materiais nos devidos lugares, após sua utilização, com independência. 

Compreensão das necessidades vitais dos seres vivos, discutindo a importância da 

preservação do seu habit natural para a satisfação de tais necessidades. 
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Conhecimentos elementares dos ciclos de vida das plantas, dos animais e dos seres 

humanos. Conhecimento e valorização sobre os cuidados básicos com os animais 

(higienização, vacinação, oferta de alimentação, água carinho, etc) e com plantas 

(cultivo de hortas, jardins, etc). 

Traços, sons, cores e formas: Imitação de gestos, sons e movimentos, expressão 

vocal e corporal livre, direcionada, de maneira lúdica, individual e coletiva. 

Construção das primeiras figuras (figuras humanas, animais, objetos). 

Enriquecimento cultural próprio corpo, objetos e instrumentos, percussão corporal, 

escuta e valorização de obras musicais próprios de sua cultura, exploração e 

reconhecimento de diversos materiais, texturas, espessuras e suportes (giz de cera, 

pincéis, tintas, areia, água, argila, carvão, papéis diversos, massinha, colagens, 

papelão, jornais, parede, chão, caixas, madeiras, entre outros), Expressão vocal e 

corporal livre, direcionada, de maneira lúdica, individual e coletiva. Descrição e 

interpretação de imagens, desenho fotografias, cartões postais, imagens de revistas, 

detalhes de reproduções de obras de arte, desenho iniciado por outra criança, 

papéis de formatos e tamanhos diferentes, vazados ou não etc. – ou formas 

geométricas que servirão de suporte para o desenho das crianças. Confecção de 

brinquedos utilizando materiais recicláveis (bilboquê, peteca, bola de meia, bolinha 

milonga, tamanco de lata, brincar com brinquedos de sua própria construção 

Escuta, fala, pensamento e imaginação: Descrição das características dos 

objetos, dos personagens, cenas de histórias e de situações cotidianas, participação 

em situações individuais e coletivas de leitura, apreciação e manuseio de diferentes 

materiais impressos (livros, revistas, bulas, embalagens, rótulos, cartas, receitas, 

mapas, cheques, listas telefônicas, notas fiscais, folhetos de propaganda, instruções 

de jogo, dicionários, carnês, etc.), diferenciação entre letras e desenhos, percepção 

de que diferentes materiais (giz de cera, tinta guache, cola colorida, carvão) podem 

ser utilizados para a expressão de sentimentos, ideias, elementos culturais 

(processo do grafismo),aquisição de maior controle da expressão gráfica por meio 

da escrita espontânea, visando o desenvolvimento de movimentos manuais, na 

perspectiva do aprendizado futuro das habilidades de escrita. Criação, 

reconhecimento e auto expressão nas brincadeiras de faz de conta, lançando mão 
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da imaginação e memória. Acesso e contato com vários gêneros textuais (poesias, 

fábulas, contos, entrevistas, cardápios, telefonema, e etc.). Representação gráfica 

(desenho ou escrita) histórias ouvidas, Interpretada, exposição e fatos. 

Corpo, gesto e movimento: Vivência de brincadeiras da cultura infantil, de acordo 

com a faixa etária de cada criança brincadeira de roda, movimentos por meio de 

engatinhar, rolar no chão, passando por obstáculos debaixo da mesa desenvolvendo 

o equilíbrio como corre saltar, recortar colar, andar. Participação, reconhecimento e 

valorização das diversas manifestações culturais, como brincadeiras, brincadeiras 

de roda, jogos, danças, teatros, musica, desenho, grafismo, formas e expressões, 

festejos e canções tradicionais (pipa, cantigas de roda, pega-pega, cabra-cega, 

barra-manteiga, corda, pião, ciranda, esconde-esconde, elástico, bambolê, etc.) e 

demais manifestações que digam respeito às tradições culturais de sua comunidade 

e de outras, manuseio de materiais diversificados para brincadeiras (brinquedos 

industrializados, convencionais e artesanais), materiais não estruturados (papelão, 

tecidos, pneus e outros materiais reaproveitáveis), fantasias e adereços. Confecção 

de brinquedos com materiais alternativos, participação em atividades de faz de 

conta, de modo que a criança vivencie diferentes papéis sociais, desenvolvimento 

dos processos simbólicos, por meio da dramatização de histórias, músicas, entre 

outros, tendo o corpo como protagonista. Participação de circuitos que envolvam 

habilidades de locomoção, participação em atividades de relaxamento, 

desenvolvimento. 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: Realização de 

contagem oral em situações diversas. Percepção, identificação e nomeação das 

cores nos ambientes, na natureza, nos materiais e as cores presentes na natureza, 

brincadeiras de pesca com peixinhos numerados. Comparação de coleções de 

objetos, identificando relações de igualdade ou desigualdade (mais que, menos que, 

maior que, menor que, igual a), identificação, aulas passeio, banho de chuveiro 

especial, estações do ano por meio da utilização de calendários e relógios. 

Desenvolvimento da consciência das partes do corpo e da estatura, orientação 

espacial em relação a objetos e pessoas, percepção, identificação e nomeação das 

cores nos ambientes, na natureza, nos materiais e nos objetos. Confecção de jogo 
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da memória, dominó dos números e quantidades, boliche, quebra cabeça, jogo das 

argolas. 

 

C) Objetivos Específicos 

 Construção de brinquedos com materiais recicláveis; 

 Brincadeiras de rodas, Jogos cooperativos observando as diferentes formas 

de brincar, estimular o gosto pelos ritmos e pelas músicas; 

 Confeccionar instrumentos musicais e montar uma bandinha; 

 Observar as árvores, os frutos e conversar sobre suas características; 

 Confeccionar os quadros com fotos das crianças; 

 Reconto de histórias; 

 Identificar personagens e suas características, apreciação das rimas e 

músicas pertinentes a cada história; 

 Expressão de segurança e autoconfiança ao contar uma história; 

 Escrever história a partir de imaginação da criança; 

 Envolver as famílias nas práticas de leitura; 

 Valorizar ações de cooperação e solidariedade, desenvolver atitudes que 

oportunizem situações lúdicas as crianças como cooperação, respeito e 

solidariedade através da sociabilidade; 

 Incentivar a criança a expressar seus pontos de vista com clareza; 

 Oportunizar hábitos de colaboração e de partilha, estimular atitudes de 

respeito pelo “eu”, pelo “outro” e pelo meio ambiente, objetivando estabelecer 

uma relação harmônica de vida; 

 Oportunizar dinâmicas que possibilitem a criança valorizar e participar de 

brincadeiras, demonstrando atitudes de amizade, cooperação, respeito, ajuda, 

colaboração e compartilhamento de vivências;  

 Aprender a solidariedade e respeito aos colegas, brincadeiras que precisem 

de cooperação entre as crianças, apresentação de valores através de 

músicas como Balão Mágico e Toy Story; 

 Identificar personagens e suas características; 
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 Reconto de histórias; 

 Aprendizagem e apreciação das rimas e músicas pertinentes a cada história; 

 Dramatizar de histórias; 

 Expressão de segurança e autoconfiança ao contar uma história; 

 Escrever história a partir de imaginação da criança; 

 Envolver as famílias nas práticas de leitura; 

 Reconhecer as diferenças e semelhanças entre os animais;  

 Linguagem oral e corporal; 

 Histórias, brincadeiras, pinturas e canções;  

 Desenvolver o cuidado para com os animais; 

 Promover o respeito para com todas as espécies de seres vivos; 

 Desenvolver raciocínio lógico e dedutivo; 

 Aumentar o vocabulário; 

 Desenvolver coordenação motora. 

 

D) Conteúdo  

 

 Ampliar o repertório cultural do educando por intermédio das cantigas de roda 

e brincadeiras cantadas, favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, 

criatividade de forma prazerosa, partindo da integração de diversos ritmos 

populares, resgate da cultura, bem como alguns brinquedos e brincadeiras 

esquecidos ao longo dos anos, estimulando a criatividade e a imaginação das 

crianças; 

 Contato com pequenos animais, dramatização, observação e interação, 

diferenças e semelhanças entre os animais; 

 Teatro de fantoches; 

 Estímulo da percepção visual e auditiva, histórias; 

 Brincadeiras, pinturas, canções, brincar de rolar e virar cambalhotas nos 

colchões, trava língua, leituras das histórias pelas crianças; 

 Brincadeiras e dramatizações das histórias 
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 Reconto das histórias; 

 Musica de acordo com os personagens; 

 Planejamento de atividades que levarão as crianças a refletirem sobre o 

comportamento humano, agindo em prol de bem comum, descobrindo a 

amizade, o respeito e a partilha; 

 Após trabalhar a história sobre amizade da Turma da Mônica, aprenderemos 

que, com nossas mãos, poderemos tanto brincar como fazer carinhos; 

 Ao final, cada turma confeccionará a “Árvore das Boas Palavras”, que 

estimulará as crianças a expressarem os valores trabalhados. 

 

E) Desenvolvimento 

 

 O trabalho será desenvolvido mediante rodas de conversas, confecção de 

faixa de apresentação do projeto, pesquisa em família, apresentação de 

vídeos relacionados aos brinquedos, brincadeiras e cantigas de roda 

(folclóricas), apresentação de músicas com cantigas tradicionais do universo 

infantil, confecção de brinquedos folclóricos, painéis que retratarão obras de 

arte de artistas de renome do universo infantil, participação das crianças nas 

brincadeiras cantadas; 

 Confecção de jogos (dominó, dama, quebra cabeça...); 

 Pesquisas em revistas, recortes, colagens, pinturas, desenhos e colagens; 

 Dramatizações; 

 Trabalhar as formas geométricas (bolas, bambolê); 

 Trabalhar as vestimentas (fantasias); 

 Proporcionar o desenvolvimento de sentimentos positivos em relação aos 

animais (respeito, proteção, valorização); 

 Contação de história feita por professoras e recontada pelos pais das 

crianças; 

 Exposição de atividades produzidas pelos alunos; 

 Vídeos, teatros e pequenas dramatizações; 

 Confecção de murais; 
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 Contação de histórias coletivas (toda sexta-feira); 

 Abrir roda de conversa para falar sobre o cuidado com os animais; 

 Fazer colagens com algodão e outros materiais em animais; 

 Produzir uma exposição para as famílias com os trabalhos produzidos. 

 

F) Cronograma 

29 de julho a 19 de dezembro  

 

G) Recursos Didáticos Pedagógicos 

Papel verde, cartolina comum, agenda, papel A4, tinta guache, cola colorida, lápis 

de cor, giz de cera, cola branca, látex, CD´s, DVD´s, balões, lã, fita adesiva, 

Algodão, barbantes, bola se isopor, canetinha hidro cor, carimbo pedagógico, 

cartolina dupla face, cola branca líquida e em bastão, cola com gliter, cola de EVA, 

cola para isopor, cola quente, fita adesiva transparente e colorida, fita crepe, fita 

dupla face, fitas decorativas, giz de cera, lantejola, máscaras, massa de biscuit, 

massa de modelar, panamá, papel celofane, papel crepom, pincel para pintura, 

pistola de cola quente, placas de isopor, purpurina, tinta acrílica, tinta para rosto, 

Livros de literatura infantil de diferentes gêneros textuais de acordo com a faixa 

etária, livros de contos e histórias infantis, livros com som, revistas infantis e 

pedagógicas, livros técnicos pedagógicos, bandinha musical, berço de boneca, 

bolas, bonecos e bonecas, casinha de boneca em tecido, casinha de boneca em 

papelão, fantasias, fantoches, ferramentas de brinquedo, ferro de passar de plástico, 

fogão de plástico, geladeira de plástico, meios de transporte em miniatura, micro-

ondas de brinquedo, navio de plástico, notebook de brinquedo, tapete em EVA, 

telefone de brinquedos, xadrez, marcador permanente, placa de isopor, purpurina, 

tapete alfabético e números,  tábua de passar de plástico, chapéu de palha, apito, 

sacolas de varias cores e tamanhos, bambolê, carrinho de puxar, berço de boneca, 

bloco de espuma plástica em forma sólida geométrica de cores e tamanhos variados 

e laváveis, aro para basquete, bloco de empilhar, bolas de  várias cores e tamanhos, 
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leves e macios, bola de sabão, bonecos macios leves e laváveis, brinquedos 

compostos por peças coloridas, brinquedos que emitem sons ao apertar, piscina de 

bolinha, caixa surpresa, corda, conjunto de cubos de encaixar, deboches, cubo tátil, 

jogo de boliches, brinquedos flutuantes, caixa de areia com pá e balde, liga de 

borracha, linha nylon, gesso, anilina, argila, avental infantil, avental para contar 

historia, crachás, elástico, estante de plástico, estilete,  fita cetim, fitilho, cola 

3d,caderno brochurão sem pauta, caderno de desenho, tela, canudo, bandeiras, 

DVD ( filmes infantis),cabides, raquete, quebra cabeça, TNT, placa de tapete em 

EVA, pirâmide encaixe, jogos educativos, jogos de alimentos, jogos de monta 

figuras, lustrações  e historia, brinquedos infláveis uso individual, jogo monta figura, 

jogo de memória, dominó de letras, dominó de números, máscaras, jogo de encaixar 

e desmontar, materiais de equilíbrio, mobiles, jogo de tabuleiro, jogo de ferramenta 

de brinquedos, tabela de basquete em plástico infantil. 

 

16 - PROJETOS ANUAIS 

 

16.1 – CUIDANDO DA ÁGUA 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente, vivemos um momento delicado em relação aos recursos hídricos 

do planeta terra. Sendo assim, precisamos, desde a educação infantil, incentivar 

hábitos de conservação e economia de água. De maneira lúdica, este projeto surge 

da necessidade de conscientizar as crianças da importância da água na vida dos 

seres humanos, ensinando os cuidados inerentes à preservação para que possam 

ser refletidos na família de cada educando. 

Partindo deste pressuposto, este projeto visa ajudar na conscientização das 

crianças em relação à preservação da água, mostrando o consumo consciente, os 

ciclos e sua importância tanto para a vida como para a natureza. As crianças são a 
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chave para um destino melhor, sendo assim, é com elas que devemos começar a 

falar sobre tudo o que tem haver com o nosso futuro, inclusive a importância da 

água como um todo. 

Na atual situação do nosso país, faz-se necessário alertar as crianças para 

que preservem a água. Sendo assim, é imperioso ensinar que as torneiras não 

deverão ficar abertas por muito tempo para que não haja desperdício e que também 

se deve jogar lixo nas ruas, evitando, assim, a poluição das nascentes.  

“Água é fonte da vida. Todos os seres vivos, indistintamente, 

dependem dela para viver. No entanto, por maior que seja sua 

importância, as pessoas continuam poluindo os rios e suas nascentes, 

esquecendo o quanto ela é essencial para a permanência da vida no 

planeta.” (Projeto Brasil das Águas). 

 

O intuito é fazer com que as crianças se aproximem um pouco dessa 

realidade através de vídeos, imagens e objetos de apoio, de maneira lúdica e 

simplificada, incentivando o repasse dos conhecimentos para os demais membros 

da família. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Reconhecer a importância da água para a vida de todos os seres do planeta, 

visando sensibilizar e conscientizar. Levantar a importância de se economizar água 

para que não haja maior escassez em um futuro próximo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Orientar sobre as formas de economia de água; 

 Orientar sobre a importância de não se poluir; 

 Reconhecer onde está a água no meio ambiente (rios, lagos, mares); 
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 Reconhecer a importância da água para a vida e suas diversas utilidades; 

 Compreender o ciclo da água; 

 Identificar os cuidados que devemos ter com a água potável; 

 Conhecer os estados físicos da água (sólido líquido e gasoso); 

 Perceber a existência de água no nosso corpo e nos alimentos; 

 Conscientizar que a água não deve ser desperdiçada ou poluída; 

 Reconhecer ações destinadas à sustentabilidade, tais quais: consumo 

sustentável, economia de matéria prima, água, energia, atitudes que levam a 

redução, reciclagem e reutilização; 

 Reconhecer os elementos (sol, ar, água e solo) como produtores de 

fenômenos da natureza, a fim de perceber sua influência na vida humana 

(chuva, seca, frio e calor). 

 

METODOLOGIA 

 

Colocar o assunto em pauta nas rodinhas de conversa, sempre questionando 

as crianças sobre o que elas já conhecem de acordo com o tema proposto. Levar 

imagens demonstrativas para facilitar a percepção por parte das crianças. 

No momento das práticas pedagógicas, serão aplicadas diversas atividades 

relacionadas com o tema, como a confecção de cartazes com gravuras de revistas e 

cartazes com desenhos, todos desenvolvidos pelas crianças. Apresentação de 

vídeos e músicas relacionados ao tema. Atividades corporais dirigidas, momento em 

que os alunos irão manusear uma torneira, abrindo, fechando, olhando cada detalhe 

para entender e saber usar. 

Atividades com pintura para a ornamentação do espaço interno da instituição. 

Confecção de máscaras em formato de gota, pelos próprios alunos, utilizando 

cartolina e tinta guache. O projeto será fechado com apresentação de ambas às 

turmas. 



80 
COLÉGIO PAX 

CNPJ: 00109322/0001-73 
INSTITUTO SOCIAL PAX 

 
 

 

Área Especial Lado Leste, lote 26/29, Setor Central - Gama, DF – CEP 72.405-135 
 Telefones: 3274-0091  /  34841445     -   institutosocialpax@gmail.com  

  CONTEÚDOS 

 

A importância da água para a vida; 

Os estados da água; (solido, liquido e gasoso); 

Confecção de murais sobre a água; 

Apresentação, de todas as turmas, destinada aos pais;  

A aventura de uma gotinha Plim- Plim; 

Valorização da água como fonte de vida; 

Músicas relacionadas à água; 

Conscientizar sobre a necessidade de economizar água 

De onde vem à água; 

Formas diárias de utilização da água. 

Conhecer as causas da poluição da água. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

Inicialmente, será realizada uma conversa informal com as crianças no 

momento da rodinha para investigar os conhecimentos que elas possuem, 

suscitando perguntas como: “De onde vem à água? Onde encontramos? Para que 

serve?”, sempre frisando a importância da desta para a nossa vida. 

As atividades serão desenvolvidas em etapas visando o desenvolvimento 

regular do entendimento. A coordenação motora também será trabalhada durante as 

práticas de pintura e colagem. O projeto será finalizado com a apresentação das 

turmas. 

 

 

RECURSOS MATERIAIS 

 

TV, pen-drive, rádio, brinquedos diversos, livros, material pedagógico variado 
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(barbante, cartolina, papel cartão, tintas coloridas, giz de cera, palito de picolé), 

torneira, algodão, cotonete e cola. 

 

 

AVALIAÇÃO 

Observar e registrar, através das atividades, os avanços das crianças 

referentes aos temas propostos. 

 

16.2 – MASCOTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O projeto mascote tem importância significativa no cotidiano das crianças, 

pois elas nutrem um verdadeiro fascínio tanto pelos animais como pelos brinquedos. 

A criança sairá do conceito centralizado em seu “eu” para conhecer o que é muito 

saudável: a alegria de ser responsável por cuidar do outro. 

Sendo assim, o projeto Mascote surge para atender os campo de 

experiências do currículo escolar, que são o “cuidado consigo e com o outro” e a 

“Interação com a natureza e a sociedade”, além de oportunizar uma parceria entre a 

escola e a família. 

Por fim, tem a finalidade de trabalhar a afetividade da criança e envolver a 

família no processo de aprendizagem de seus filhos, por meio de atividades 

diferenciadas.  

A participação da família será fundamental para o sucesso do projeto. A 

expectativa é que esta parceria se torne um objeto de construção coletiva e que 

desperte o senso de responsabilidade entre a escola, criança e família, contribuindo 

no processo de desenvolvimento e aprendizagem de forma prazerosa. 

A missão principal é estimular o grupo a ver o mundo como uma construção 

de responsabilidade de todos, pensando em si, no outro e no mundo. 
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OBJETIVO GERAL 

Desenvolvimento de hábitos de cortesias, respeito, regras de convívio, 

ampliação do vocabulário, construção da identidade e integração da família com a 

escola. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estimular o grupo a ver o mundo como uma construção de responsabilidade 

mútua; 

 Despertar nas crianças as diversas formas de desenvolver a imaginação e 

construir a realidade por meio de diferentes histórias; 

 Trabalhar afetividade, respeito e cuidado; 

 Promover a interação e momentos educativos entre a escola e a família; 

 Propor momentos diferenciados e agradáveis para a família; 

 Promover a linguagem oral e escrita entre pais e crianças; 

 Tornar a família parte integrante da atividade; 

 Apresentar o mascote durante a roda de conversa; 

 Despertar a responsabilidade e o cuidado das crianças através da 

imaginação; 

 Resgatar valores; 

 Fortalecer a autoestima; 

 Trabalhar o controle dos impulsos, administrando as emoções; 

 Estimular o pensamento, despertando o diálogo com a família. 

 

METODOLOGIA 

  Através do animal de estimação produzido pela própria turma, trabalhar com 

as crianças os gestos de carinho, cuidado, atenção, zelo e os demais sentimentos 
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positivos que devemos ter com os colegas ou com as pessoas que convivem 

conosco. Em um caderno deverão ser feitos os registros dos momentos da criança e 

do animal, através de fotos e relatos escritos. 

  

CONTEÚDOS 

Trabalhar aspectos de socialização: trabalho em grupo, respeito e cuidado 

mútuo;  

Trabalhar com questões da vida sócio familiar; 

Conhecer e produzir o gênero diário; 

Valorizar os laços afetivos por meio de dados coletados pelos responsáveis 

de cada criança; 

Observar o desempenho e a participação das crianças. 

 

DESENVOLVIMENTO      

Cada turma confeccionará seu próprio mascote, e todos deverão participar 

deste momento através da expressão de seus ideais e desejos.  

Durante a confecção do animal, todas as crianças explorarão as texturas envolvidas 

no processo. 

Após o término, os educandos serão incentivados a escolherem um nome 

para o mascote em forma de votação.  

Explicar o motivo do boneco ser o mascote, e mostrar a relação da turma com 

o nome escolhido.  

Contar para a turminha todas as regras de convivência do mascote, sempre 

conversando sobre o dia de visita a casa de cada um. Mostrar a confecção do 
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caderno com os registros das visitas do mascote e conversar com as crianças para 

que contem suas vivências com a visita do bichinho em suas casas. 

Após cada visita, ler para os alunos todos os relatos feitos, debater as ideias e 

as histórias contadas. 

 

RECURSOS MATERIAIS 

Barbante, tesoura, algodão, feltro, massa de biscuit, miçangas, novelos de lã, 

olho móvel, pistola de cola quente, tinta PVA para artesanato, TNT, tule, velcro, 

anilina, avental infantil, cola branca, cola com gliter, cola de EVA, feltro, fitas de 

cetim, gliter, lantejola, caderno, animais, sacolas, sucatas, diferentes tipos de 

tecidos, olho móvel, lã, plásticos, roupas, chapéus, acessórios, colar, pulseira, 

barbante, tesoura, tintas diversas, feltro, fitas de cetim, EVA, lantejoula, caneta de 

tecido, régua, balões, linha, agulha, manta acrílica, colas líquidas e em bastão, 

pincéis. 

 

AVALIAÇÃO 

Observar, durante todo o tempo, o comportamento dos alunos em relação ao 

mascote, valorizando as histórias trazidas por cada um após a visita. Incentivar a 

turma a prestar atenção aos relatos feitos no caderno pelos pais dos colegas.  

 

16.3 – MALINHA DE LEITURA 

 

JUSTIFICATIVA 

Projeto enfoca a importância de ouvir histórias e do contato da criança desde 

cedo com o livro. Considerando que a contação de história é um processo que 

contribui no desenvolvimento da criança, apresentando-se com um valioso meio de 

ampliação de conhecimentos e aprendizagem. O hábito da leitura também é 
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bastante importante para estimular a participação dos pais na aprendizagem, pois, 

elas passam a compartilhar com a família tudo que vivenciou. 

Acreditamos que a leitura pode contribuir para o progresso de um cidadão, 

ajudando-o na transformação de si e da realidade em que vive. Sabemos que a 

literatura infantil contribui para o crescimento emocional, cognitivo e para a 

identificação pessoal da criança, propiciando a percepção de diferentes resoluções 

de problemas, despertando a criatividade e a autonomia, que são elementos 

necessários à formação das nossas crianças. 

A contação de história inspira a fantasia, a imaginação e o lúdico, podendo 

ser um meio valioso nas práticas educativas, contribuindo para desenvolvimento na 

Educação Infantil.  Realizar um projeto para desenvolver as habilidades de leitura e 

contação de histórias pode ser muito eficiente na formação dos nossos novos 

leitores. 

 

OBJETIVO GERAL 

Este projeto tem como objetivo estimular a criança a ter prazer no hábito da 

leitura através do contato precoce com os livros, incentivando o gosto pela leitura em 

parceria com as famílias, tornando este um ato prazeroso.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Favorecer uma interação família/criança e família/escola; 

 Estimular a criatividade e imaginação; 

 Desenvolver a linguagem oral e escrita; 

 Estimular a percepção visual; 

 Incentivar o prazer da leitura; 

 Ensinar novos conceitos de valores; 

 Descrever cenários e personagens;  

 Incentivar as brincadeiras de faz de conta; 
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 Possibilitar a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da 

imaginação; 

 Estabelecer parceria com as famílias; 

 Estimular a leitura pela família; 

 Desenvolver o senso crítico; 

 Incentivar o trabalho em equipe; 

 Expressar-se por meio de pinturas, desenhos e colagens. 

 

METODOLOGIA 

Serão confeccionadas malas decoradas. Semanalmente cada aluno levará a 

malinha de leitura para casa. Nela conterá um livro de histórias clássicas, fábulas, 

um caderno de desenho e giz de cera. A malinha também conterá um breve 

comentário da história, destinado aos pais. 

 

DESENVOLVIMENTO  

O projeto será desenvolvido para auxiliar os pais a participarem do 

aprendizado da criança, utilizando a leitura para contar historinhas e aproveitando o 

momento de interação para conhecer melhor seus filhos, saberem o que gostam de 

fazer, com o que gostam de brincar, o que preferem comer e etc. Sendo assim, de 

acordo com a ordem da chamada, toda sexta-feira uma criança levará a malinha 

para casa, retornando com ela na segunda feira. Em casa a família irá ler o livro 

juntamente com o aluno. Após a leitura, a família relatará, de forma escrita e com 

fotos, como foi o desenvolvimento da atividade. A criança deverá ser orientada a 

fazer um desenho retratando a parte da história que mais gostou. Ao entregar o livro, 

a professora lerá os relatos para o restante da turma, utilizando a participação da 

criança para realizar o reconto.  

As obras que integrarão o projeto serão escolhidas conforme a faixa etária da 

turma. Após a classificação de faixa etária, a própria turma optará pelos livros que 

mais lhes interessarem.  
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Este projeto nos possibilitará a ampliação do mundo imaginário e dos 

conhecimentos teóricos, bem como a fundamentação dos pontos importantes que 

permearão todo o percurso do contato familiar. 

 

RECURSOS MATERIAIS 

Mala enfeitada; caderno para registrar os temas explorados; músicas; máquina 

fotográfica; TV; som; papel; lápis de cor; canetinha; giz de cera; câmera fotográfica, 

livros (clássicos infantis); folha de sulfite; E.V. A; diversos tipos de papéis; cola; 

sucatas. 

 

AVALIAÇÃO 

Observar, durante todo o tempo, o comportamento dos alunos em relação a 

malinha, valorizando as histórias trazidas por cada um após a ida. 

 

16.4 – CRIANDO E RECRIANDO (CANDIDO PORTINARI) 

 

JUSTIFICATIVA 

A arte é uma maneira particular que uma pessoa desenvolve para expressar 

suas emoções e seus sentimentos. Ela também reflete a história e a cultura vivida, 

levando-se em consideração seus valores subjetivos. 

A inserção das artes no mundo infantil tem como principal objetivo trazer o 

conhecimento de mundo para dentro da sala de aula, enriquecendo e ampliando o 

universo cultural das crianças. 

Uma das principais atribuições da arte na educação infantil, é que ela 

possibilita que a criança amplie seus conhecimentos, suas habilidades e a 
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descoberta de suas potencialidades. Através da arte a criança expressa seus 

sentimentos, medos e frustrações. 

Sendo assim, na Educação Infantil temos uma boa oportunidade de ampliar 

a visão artística dos educandos, ampliando seu repertório de conhecimentos e 

aprendizagens. 

 

OBJETIVOS: 

Trabalhar a ludicidade e musicalidade, explorar as obras de Cândido 

Portinari, resgatar brincadeiras antigas, trabalhar com cores, texturas e expressões 

artísticas, experimentar novas técnicas artísticas, desenvolver autoestima e 

psicomotricidade. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conhecer a história de Cândido Portinari; 

 Apreciar suas diversas obras; 

 Confeccionar instrumentos musicais e montar uma bandinha como as que 

Portinari costumava ver na sua infância; 

 Observar fruto do pé de café e conversar em roda sobre suas características; 

 Produzir obras de artes utilizando as diversas linguagens. 

 Confeccionar os quadros com fotos das crianças. 

 Fazer um dia de conserto. 

 

METODOLOGIA 

Através da biografia de Candido Portinari fazer uma leitura das obras, das 

formas geométricas, das cores e dos conceitos de alto e baixo, brincadeiras ao ar 

livre, colagens, desenvolvimento de quadros usando tintas, reproduzir suas obras 

coletivamente. 
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DESENVOLVIMENTO 

Falar sobre os brinquedos e brincadeiras que são retratados nas obras de 

Cândido Portinari e depois reproduzir com as crianças; 

Brincar de pintura facial fazendo narizes de palhaço em seus colegas como 

os que Portinari gostava muito quando era criança; 

Confeccionar flores de material reciclável e montar mural com uma frase de 

Portinari; 

Montar maquetes com árvores e retratar o campo, tido como refúgio de 

Cândido; 

Fazer releitura sobre circo após observar obras de Candinho; 

Falar sobre os brinquedos e brincadeiras que são retratados nas obras de 

Cândido Portinari; 

Brincar de pula-pula, gangorra, pipa e realizar os devidos registros em forma 

de desenho; 

Abrir roda de conversa para falar sobre o cuidado como animais tendo base 

à frase em que Cândido diz que tinha estilingue, mas não atirava em andorinhas; 

Fazer colagens com algodão e outros materiais em animais citados por 

Cândido como fazendo parte de sua infância; 

Produzir uma exposição para as famílias dos trabalhos produzidos. 

 

RECURSOS MATERIAIS 

Algodão, aquarela, barbantes, bola se isopor, canetinha hidro cor, canetinha 

hidro cor, carimbo pedagógico, cartolina dupla face, cola 3d, cola branca líquida e 

em bastão, cola colorida, cola com glitter, cola de eva, cola para isopor, cola quente, 
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 DVD, feltro, fita adesiva transparente e colorida, fita crepe, fita dupla face, 

fitas decorativas, giz de cera, gliter, lantejola, lápis, lápis de cor, máscaras, massa de 

biscuit, massa de modelar, material dourado, miçangas, nariz de coelho, nariz de 

palhaço, novelos de lá, olho móvel, papel panamá, papel celofane, papel crepom, 

pincel para pintura, pistola de cola quente, placas de isopor, purpurina, tinta acrílica, 

tinta guache, tinta para rosto. 

 

AVALIAÇÃO 

Observar, durante todo o tempo, o comportamento dos alunos em relação ao 

projeto, valorizando as histórias trazidas por um cada um após realização. 

 

16.5 – ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

JUSTIFICATIVA 

No Brasil, uma parcela significativa da população não se alimenta 

corretamente e isso é um dos grandes desafios que o sistema de saúde tem 

enfrentado. As crianças, neste sentido, estão no foco das ações que combatem os 

hábitos alimentares inadequados e causadores destes males. Estima-se que uma 

em cada três crianças no Brasil é obesa e os distúrbios alimentares como anorexia e 

bulimia precoce tem crescido, assim como a depressão associada. 

Nas escolas de educação infantil, os cuidados prestados às crianças referem-

se à higiene, à alimentação, ao desenvolvimento, às atividades lúdicas e à saúde, 

independentemente da qualidade do cuidado que ela possa receber em casa e das 

demais pessoas responsáveis por ela. 

Sem uma alimentação balanceada os riscos de doenças cardíacas, diabetes, 

deficiências imunológicas entre outros problemas. Por isso, na infância, as crianças 

que estão na educação infantil, devem ter uma alimentação saudável. 
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Incentivar os hábitos de uma alimentação saudável, baseada na ingestão de 

frutas, legumes e verduras é essencial para que os pequenos se tornem adultos 

saudáveis. 

 

OBJETIVO GERAL 

Incentivar bons hábitos alimentares. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar as preferências alimentares de cada um; 

 Reconhecer alimentos que trazem benefícios à saúde; 

 Identificar cores, texturas e os diferentes sabores dos alimentos; 

 Conscientização para a não ingestão de alimentos industrializados. 

 

METODOLOGIA 

Apresentações orais, com imagens de alimentos saudáveis. Confecção de 

fantoche de frutas para que possa ser feita a demonstração dos alimentos 

saudáveis. No mesmo sentido, promover dramatizações, apresentação de músicas e 

uma “Feira” para que as crianças possam desenvolver e fixar o que foi trabalhado 

em sala. 

 

RECURSOS MATERIAIS 

Avental infantil, máscaras, massa de biscuit, massa de modelar, palito de algodão 

doce, palito de churrasco sem ponta, palito de picolé, papelão, papel panamá, 

papéis criativos, papel A4, papel crepom, pincel para pintura, pistola de cola quente, 

cola quente grossa e fina, régua, rolo de papel pardo, TNT, placas decorativas em 

EVA, casinha de boneca em tecido, casinha de boneca em papelão, fantoches, 
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fogão de plástico, geladeira de plástico, micro-ondas de brinquedo, panelinha e 

utensílios de cozinha. 

 

AVALIAÇÃO 

Observar, durante todo o tempo, o comportamento dos alunos em relação ao 

projeto, valorizando as histórias trazidas por um cada um. 

 

16.4 – PLENARINHA 

O projeto Plenarinha é um processo pedagógico realizado pela Secretaria de 

Educação do Distrito Federal, que visa participar ativamente das reflexões em torno 

dos desejos e necessidades das crianças. Este acontece por intermédio da escuta 

sensível e atenta as crianças. 

O tema escolhido, mediante votação das unidades escolares, para a VII 

Plenarinha, em 2019, é “Brincando e Encantando com Histórias”, com foco no 

universo do brincar e da literatura. O brincar é um dos seis direitos de aprendizagem 

e desenvolvimento da criança, descritos pela Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) e refere-se aos contextos das brincadeiras, corroborados pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), que propõe a organização 

curricular pelo eixo integrador de interações e brincadeiras. 

Seguida de um convite à realização de atividades integradas que 

contemplem os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento: brincar, conviver, 

participar, explorar, expressar e conhecer-se. Além disso, os cinco compos de 

experiência: 1) Eu, o outro e o nós; 2) Corpo, gesto e movimento; 3) Traços, sons, 

cores e formas; 4) Escuta, fala pensamento e imaginação; 5) Espaço, tempo, 

quantidade, relação e transformação. (Todos definidos na BNCC 92017) e no 

Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil (2018 2ª ed.). 
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