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1. APRESENTAÇÃO 
 

Sendo o Projeto Político Pedagógico (PPP) um documento norteador das práticas 

pedagógicas tem como objetivo melhorar o desempenho da escola, apontando e 

definindo diretrizes e estratégias, a curto e médio prazo, com base nos diagnósticos e 

princípios que compõem a identidade desta unidade escolar, partindo do nosso 

compromisso com a comunidade escolar na construção de uma educação que 

proporcione a qualidade do atendimento. 

 A importância do PPP da CRECHE IRMÃ DULCE, não é só para garantir um 

percurso formativo de sucesso para as crianças, como também para curmpri o seu 

compromisso com a sociedade. O ato intencional do Projeto Político Pedagógico é 

explícito porque possui um sentido claro e definido de forma coletiva entre as palavras 

política e pedagógica, que dá base e fundamenta o trabalho. Então, porque politico? 

Porque pedagógico? Político não no sentido restrito de uma disputa entre partidos 

politicos, mas a política que reside num sentido mais amplo: na expressão do 

compromisso social, na forma de participação de cada um da sociedade e na vontade que 

leva a uma ação. Toda proposta pedagógica é também uma proposta política por estar 

articulada diretamente com a formação do cidadão, define que ser humano pretende 

formar, o tipo de sociedade e espaço apetecido. 

Iniciando 2019 colocando o PPP em prática os projetos do primeiro semestre de 

2019, iniciando as atividades em fevereiro com a semana pedagógica, reunião de pais e 

privilegiando projetos que garantem a integração família e creche e o envolvimento de 

todas as linguagens do currículo em movimento. 

Como referências para este trabalho, foram utilizadas as orientações 

encaminhadas pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, e das 

considerações propostas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 

Currículo em Movimento e Orientações Pedagógicas. Foram realizadas reuniões, 

encontros pedagógicos e conselho de classe na busca por estratégias que pudessem 

priorizar o a qualidade social “Falar de qualidade social significa construir um projeto de 

escola para todos, que “[…] acentua o aspecto social, cultural, ambiental e inclusivo da 

educação” (GADOTTI, 2010 p.5), além de outras dimensões. Na perspectiva da qualidade 

social, o Projeto Político-Pedagógico é o instrumento que orienta o trabalho pedagógico e 

a coordenação pedagógica, espaço tempo de reflexão sobre a escola que temos e a 

escola que queremos.” 
 
 



 

2. HISTORICIDADE DA ESCOLA E IDENTIFICAÇÃO 
 

A Creche Irmã Dulce, situada à Módulo 01 Setor de Mansões Mestre D’Armas – 

Planaltina – DF, CEP 73.402.503, jurisdicionada à Coordenação Regional de Ensino de 

Planaltina – DF (CREP) da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEDF), 

sem fins lucrativos, com personalidade jurídica e de direito privado com autonomia 

financeira e administrativa será uma extensão do Hotelzinho São Vicente de Paulo – DF – 

HOSVIP, entidade mantenedora, fundada em 16/05/2007, sob o CNPJ nº 

08.938.465/0001-08, com sede na Rua XV de Novembro, Quadra 60 Lote 09/A – Setor 

Tradicional – Planaltina – DF, registrado no 9º Ofício de Registro Civil e Pessoas 

Jurídicas, averbado à margem do registro nº 142 do Livro A-2 fls. 22 em 21/09/2011 e 

alterado em 09/03/2017. 

            A notícia da abertura de uma creche de período integral (07:30 ás 17:30) com 

oferta para crianças de dois (2) anos a quatro(5) anos de idade foi muito bem recebida 

pela comunidade local.  

As atividades da CRECHE IRMÃ DULCE tiveram início no dia 04 de outubro de 

2018, concretizando o anseio da população e atendendo parte da grande demanda de 

crianças com faixa etária entre 2 anos a 5 anos. 

1. Dados da Mantenedora. 
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DADOS DA DIRETORIA VOLUNTÁRIA 
PRESIDENTE Hallan de Oliveira Mota 

VICE –PRESIDENTE Adneuza Marques Ribeiro Godin 

SECRETÁRIO Elaine Virginio da Cunha 

TESOUREIRO Ivone Bomfim Rocha 
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DIRETORA PEDAGÓGICA Sandra Muniz M. Santos 
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Quanto à estrutura física nosso ambiente é caracterizado assim: 
 
 

• 08 salas de aula: nesses espaços são desenvolvidas atividades pedagógicas diversas, 
bem como a sistematização da rotina escolar; 
 

• 01 sala dos professores: espaço utilizado para acolher os docentes, realizar momentos 
de formação e planejamentos coletivos e individuais junto à equipe gestora e 
coordenadora pedagógica; 

• 01 cozinha: espaço destinado ao preparo e a cocção dos alimentos para funcionários e 
alunos.  

• Refeitório e patio descoberto: espaço utilizado para atividades pedagógicas diversas 
(circuito de brincadeiras, eventos, acolhimentos de pais para reuniões, refeições e 
momentos de socialização onde todos interagem); 

• banheiros: para funcionários, alunos e pessoas com deficiência; 
• quadra de grama sintética e quadra poliesportiva: espaço onde as crianças se 

divertem com jogos e atividades de piscomotricidade,  

• secretaria: espaço destinado ao acolhimento de informações, por meio de documentos 
físicos e online, transmissão de dados internos e externos, efetivação de matrículas, 
registros de alunos infrequentes para os devidos encaminhamentos, arquivamento de 
documentos ativos e passivos, entre outros; 

• direção: espaço utilizado para reuniões da equipe gestora, atendimento individual de 
funcionários, alunos e pais ou responsáveis; 

• depósito de gêneros alimentícios: espaço destinado para armazenamento e 
condicionamento de alimentos perecíveis, semi-perecíveis e não perecíveis; 



 

• depósito de material de limpeza: espaço utilizado para armazenamento e organização 
dos materiais para higienização dos utensílios da cozinha e do espaço escolar em geral; 

• depósito de materiais para higiene pessoal: espaço destinado para armazenamento e 
organização dos materiais para higienização pessoal. 

• depósito de material pedagógico: espaço onde são guardados materiais pedagógicos, 
administrativos e lúdicos diversos; 

Há também um espaço externo arborizado com horta, galinheiro e também um 

espaço destinado ao estacionamento. 

Foto: 
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 
 

A CRECHE IRMÃ DULCE está localizada na região administrativa (RA) de 

Planaltina-DF e suas atividades tiveram início no dia 04 de outubro de 2018, 

concretizando o anseio da população e atendendo parte da grande demanda de crianças 

com faixa etária entre 2 a 5 anos. 

Um dos objetivos é atender as famílias de baixa renda, pois trata de uma 

necessidade local, onde a maioria das mães tem que sair de casa para trabalhar tendo 

que deixar seu lar e os seus filhos, devido as necessidades das crianças estarem seguras 

e amparada para que os responsáveis possam trabalhar tranquilamente.  

A creche atende hoje a 209 (Duzentos e nove) crianças na faixa etária de 2 a 5 

anos de idade, prestando atendimento de segunda á sexta-feira no horário de 7h30 ás 

17h30. As turmas foram montadas tendo como base a enturmação proposta pela SEEDF 

e pela CRE (Coordenação Regional de Ensino). 

Salientando que todo espaço conta com mobiliário e material didático pedagógico 

adequado para a faixa etária atendida, estando em acordo com a LDB em seu Art.29 da 

Lei nº9394|96, que diz: ”A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem 

como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 05 (cinco) anos de idade, em 

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

e da comunidade”. 

Em suas práticas pedagógicas segue os princípios e as diretrizes curriculares que 

orientam as escolas brasileiras na organização do ensino. Seguindo as instruções legais 

necessárias para o bom desenvolvimento desta proposta, e que se definiram para a sua 

realização, atividades relacionadas ao desenvolvimento físico, social e mental das 

crianças, oportunizando-as á prática da criatividade, contribuindo assim, para a formação 

de cidadãos ativos.  

Por ser este o primeiro Plano dessa instituição, dado o curto prazo de existência 

não foi elaborado o mecanismo para receber a participação da comunidade escolar para 

delimitar os objetivos para o ano letivo 2019, ressaltando que o ano letivo dessa 

instituição se deu inicio no 2º semestre de 2018.  

Neste curto prazo já tivemos a oportunidade de identificar dificuldades que interem 

diretamente no processo de ensino e de aprendizagem dentre esses podemos citar: 

1. A comunicação; 

2. Regras de creche; 

3. Medicamentos; 

4. Cumprimento de horários e outras coisas. 



 

 

Todos os temas que influenciam diretamente no processo de ensino e de 

aprendizagem foram amplamente conversados durante as coordenações com os 

funcionários e em seguida com os pais envolvidos de alguma foram nos itens descritos 

acima por meio de bilhetes e reuniões pedagógicas com os pais afim de solucionar ou 

amenizar os transtornos ocorridos. 

 
4. FUNÇÃO SOCIAL 

 

O Hotelzinho São Vicente de Paulo tem a função social de oferecer serviços educacionais 

a crianças carentes de Planaltina- DF e arredores, auxiliando as famílias na missão de 

educar e cuidar de crianças na faixa etária de 0 a 05 (cinco anos). Com a abertura da 

CRECHE IRMÃ DULCE, filial do Hotelzinho,foi possível ampliar sua rede de atendimento, 

proporcionando às crianças uma educação infantil que prove uma alimentação de boa 

qualidade, atividade pedagógica especializada, acompanhamento nutricional, atendimento 

aos pais e etc. preocupando-se com o desenvolvimento integral das crianças. 

5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
 
Princípios epistemológicos 

A CRECHE IRMÃ DULCE toma como base para a construção do PPP os 

fundamentos norteadores instituídos pelas Diretrizes curriculares nacionais estabelecidas 

na resolução 1, de 07/04/99, que determinam, para educação infantil, o respeito aos 

seguintes princípios: 

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. O trabalho educativo organiza-se e estrutura-se de modo a 

assegurar, às crianças a manifestação de seus interesses, desejos e curiosidades, a 

valorização de suas produções, o apoio à conquista da autonomia na escolha de 

brincadeiras e de atividades. 

Princípios políticos – referem-se à garantia dos direitos de cidadania, o exercício 

da criticidade e do respeito à democracia. A criança, produtora e consumidora de cultura, 

é participante da vida social, modifica e é modificada pelas interações que estabelece 

com o outro, com a cultura e com o ambiente, por meio das múltiplas linguagens. 

Princípios estéticos –.referem-se à valorização da sensibilidade, da criatividade, 

da ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas e culturais. 

O envolvimento da criança com as manifestações artísticas oportunizando o 

desenvolvimento da imaginação, de habilidades criativas, da curiosidade e da capacidade 



 

de expressão nas múltiplas linguagens (gestual, corporal, plástica, verbal, musical, escrita 

e midiática, entre outras), a partir de estímulos sensoriais e pela leitura e releitura, criação 

e recriação, apropriando-se de muitos saberes. 

As praticas de educação e cuidados voltados à criança, possibilitam a integração 

entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos e sociais da criança, 

entendendo que ela é um ser completo, integro que aprende a conviver com o outro e 

com o ambiente por meio de um processo gradativo e contínuo. 

As estratégias adotadas se articulam a partir de atividades lúdicas e intencionais, 

em momentos de ações livres e direcionadas na busca do desenvolvimento global da 

criança. Tais estratégias visam contribuir para uma educação que ofereça conteúdos 

básicos necessários a constituição de valores, contribuindo na formação de valores e na 

relação com a família e a comunidade. 

Princípios da Educação Integral 
Os princípios basilares da Educação Integral nas escolas públicas do Distrito 

Federal são: 

Integralidade humana: visa à ampliação do desenvolvimento humano no mundo 

moderno e tem como premissa a ressignificação do processo educativo com base no 

reconhecimento do caráter multidimensional do ser humano, composto por aspectos 

psicomotores, cognitivos, afetivos, intuitivos e socioculturais integrados às experiências da 

vida. 

Dado o caráter perene do processo de aprendizagem, a perspectiva de educação 

integral respeita esse tempo, pois vistas desta forma, as aprendizagens se dão ao longo 

de toda a vida por meio de vivências educativas associadas às diversas áreas do 

conhecimento como arte, cultura, esporte, lazer, entre outras, oportunizando o 

desenvolvimento das potencialidades de cada sujeito. Nessa perspectiva, é a escola que 

ganha mais tempo para o processo de amadurecimento de aprendizagens de seus 

estudantes e não o estudante que irá passar mais tempo na escola. 

“Transdisciplinaridade”: prevê a percepção articulada do conhecimento 

disciplinar, induzindo à superação da fragmentação e estreitamento curricular. 

Segundo Rodrigues e Giágio (2001), a “transdisciplinaridade” é a coordenação do 

conhecimento em um sistema lógico que permite o livre trânsito de um campo do saber 

para outro, ultrapassando-se a concepção de disciplina e enfatizando-se o 

desenvolvimento de todas as nuances e aspectos do comportamento humano. Assim 

sendo, o que se propõe é o desenvolvimento do educando em sua completude e  

inteireza, respeitando-o como um ser consciente em processo de formação integral. 



 

Daí a importância de que as ações/atividades desenvolvidas pela escola ao longo 

do processo de ensino-aprendizagem sejam realizadas por meio de atividades 

provocativas, questionadoras, reflexivas e pautadas numa dimensão dialógica, de forma a 

contribuir para que, ao final do estudo, todos os participantes se sintam realizados, 

valorizados e responsabilizados pelo sucesso dos resultados obtidos. 

Transversalidade: nesta perspectiva, implica adotar um raciocínio complexo, não 

cartesiano de forma a superar a hiper especialização e a compartimentação dos saberes. 

Desta forma, conteúdos e experiências devem ser contextualizados e integrados, 

considerando os conhecimentos prévios trazidos da realidade de cada estudante em seu 

contexto comunitário. 

“Intersetorialidade” prevê a sinergia entre iniciativas federais, governamentais e 

da sociedade civil, fazendo dialogar as diversas ações educativas que se encontram 

isoladas e dispersas nos territórios com a finalidade de implementar a educação 

integral.Assim, projetos educacionais podem ser desenvolvidos nas/pelas áreas de saúde, 

ação social, meio ambiente, cultura, segurança, turismo e esporte, entre outras, sendo 

disponibilizados às instituições educacionais para que sejam incorporados ao 

planejamento e execução destas. 

Territorialidade: consiste no mapeamento das cidades com a finalidade de 

promover a articulação das escolas com os diferentes espaços educativos e 

equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, espaços 

de cultura e de esporte, construindo coletivamente uma cidade educadora em cada 

Região Administrativa a fim de transformarmos o Distrito Federal como o primeiro “estado” 

educador do Brasil. Nessa perspectiva de integração e de sociabilidade, a Escola Integral 

pretende humanizar os espaços públicos disponíveis, garantindo aos educandos uma 

proposta educativa que contemple, além do acesso ao conhecimento historicamente 

construído pela humanidade, uma educação integral que lhes assegure o 

desenvolvimento em suas múltiplas dimensões. 

Diálogo escola/comunidade: consiste no compartilhamento da responsabilidade e 

da tarefa de educar entre os profissionais da educação e de outras áreas, as famílias e 

diferentes atores sociais, sob a coordenação da escola e dos professores. A organização 

curricular da Escola Integral traduz-se em uma conjugação qualitativa de atividades 

educativas e culturais bem vivenciadas, integradas e articuladas pedagogicamente. 

Para Cavaliere (1996), o aumento do horário escolar “(...) é um elemento que 

coloca em pauta um tipo de mudança curricular que aponta em direção a uma prática de 

educação integral”. Essa concepção exige o compromisso e a coparticipação do tripé 



 

família-escola-comunidade, tendo em vista o desenvolvimento de um trabalho integrado, 

em prol de um currículo escolar voltado para as reais necessidades da comunidade 

escolar, a fim de que todos os partícipes sejam realmente beneficiados com uma 

educação de qualidade. 

Gestão democrático-participativa: refere-se à forma cooperativa e não 

competitiva de gestão que se estabelece entre os diversos atores da educação, visando 

ao pacto e participação de todos em prol da melhoria na qualidade do trabalho educativo.



 

6. OBJETIVOS 
Geral 

 
Ofertar o atendimento educacional a crianças na faixa etária de 2 a 5 anos, 

proporcionando condições adequadas para proteção, segurança e alimentação. 

Respeitando os princípios da integralidade. 

Específicos 
 

• Favorecer o desenvolvimento do espírito de solidariedade com seus companheiros e 
iniciativa de grupo. Orientando no sentido que possa desenvolvendo princípios básicos ao 
bem comum. 

• Prestar atendimento educacional às crianças, proporcionando-lhes condições para seu 
desenvolvimento integral; 

• Desenvolver noções sobre princípios políticos dos direitos e deveres como futuros 
cidadãos da pratica da ação crítica e do respeito à ordem democrática. 

• Criar oportunidades de integração com a família e comunidade escolar ampliando a troca 
de experiências e informações entre os envolvidos e a aquisição de conhecimentos 
relativos ao processo de desenvolvimento das crianças; 

• Promover o cuidar e o educar e o brincar e interagir de forma integrada, considerando o 
desenvolvimento integral das crianças; 

• Contemplar os princípios éticos, estéticos e políticos no que se refere à formação da 
criança para o exercício progressivo da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade 
e do respeito ao bem comum; 

• Desenvolver a proposta pedagógica da instituição em consonância com o Currículo de 
Educação em Movimento da Educação Básica, as Diretrizes de Avaliação Educacional 
Aprendizagem, Institucional e em Larga Escala 2015 - 2017, as Diretrizes Nacionais para 
a Educação Infantil e as Orientações Pedagógicas para convênios com instituições sem 
fins lucrativos para atendimento à Educação Infantil e demais documentos normativos, 
pertinentes; 

• Cumprir integralmente o Calendário Escolar Oficial da SEEDF; 

• Ofertar 5 (cinco) refeições diárias variadas e adequadas às faixas etárias, 
compreendendo: café da manhã, lanche matinal, almoço, lanche vespertino e jantar. 

7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 
A prática pedagógica desenvolvida na CRECHE IRMÃ DULCE tem como base os 

eixos transversais da Educação Básica da SEEDF: Educação para a Diversidade, 



 

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

Sustentabilidade. 

A abordagem dos temas que compõem cada um desses eixos se dá através do 

educar e cuidar, e do brincar e interagir que são os eixos integradores da Educação 

Infantil. 
Baseado na orientação de um currículo integrado e articulado, as 
escolas de Educação Integral do DF organizam os componentes 
curriculares conforme a base nacional comum, relacionando-os 
transversalmente com a parte diversificada de artes, esportes, 
lazer, cultura, entre outras. 
(CURRICULO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO DF,pág. 35). 

 
O Currículo em Movimento da educação básica tem como aporte teórico á 

Pedagogia Histórica-Crítica que destaca a importância dos sujeitos na construção da 

história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na interação com a natureza 

para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações 

entre os seres humanos e a natureza. 

A educação não pode ser pensada fora desta perspectiva. É fundamental concebê- 

la como um processo dinâmico e dialético, em que teoria e prática são permeadas pelo 

contexto social, cultural, econômico e político das diferentes comunidades em que a 

educação está inserida. Se numa concepção sócio-histórica o homem se humaniza, 

passa da condição de natureza à Condição humana. 

Na perspectiva da Pedagogia Histórica-Crítica a proposta didática no seu processo 

de ensino-aprendizagem tem como objetivo envolver o educando na aprendizagem 

significativa dos conteúdos. Desta forma os conteúdos e os procedimentos didáticos são 

estudados na interligação que mantém com a prática social dos alunos. 

A aprendizagem é compreendida como um processo de interações da criança com 

o mundo, com seus pares, com objetos, com a linguagem e com os professores num 

ambiente favorável à humanização. Compreendemos que a criança se desenvolve 

quando é colocada como protagonista do processo de ensino e de aprendizagem, tendo o 

professor como mediador do conhecimento historicamente acumulado, por meio de ações 

intencionais didaticamente organizadas para a formação de um sujeito histórico e social. 

Saviani (2005, p.13), afirma que, “o trabalho educativo é o ato de produzir direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens”. 

Em suma, para que a escola cumpra, concretamente, sua função social é preciso 

proporcionar aos professores formação continua para aprimorar o  conhecimento 

científico, trabalhando de forma contextualizada para que todos os envolvidos no 



 

processo de ensino-aprendizagem se percebam como sujeitos no processo histórico, 

capazes de atuar de forma crítica e reflexiva no contexto social, visando uma sociedade 

mais humanizada. É necessário uma constante avaliação do processo de ensino e de 

aprendizagem garantindo a inclusão de todos se distinção alguma , durante esse 

processo algumas analises devem ser consideradas: 

. Para acompanhar o processo de desenvolvimento dos 
estudantes, algumas práticas podem ser realizadas a partir do 
planejamento individual e ou coletivo dos professores: Análises 
reflexivas sobre evidências de aprendizagens a partir de 
questionamentos como: o estudante apresentou avanços, 
interesses, desenvolvimento nas diferentes áreas de 
conhecimento? As tarefas avaliativas e as observações feitas 
permitem perceber avanços em que sentido? O estudante ou 
grupos de estudantes precisam de mais tempo ou de mais atenção 
dos professores para alcançar as aprendizagens necessárias? Que 
tipo de intervenção é necessária para que isso ocorra? 
(CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- 
PRESSUPOSTOS TEÓRICOS). 

 
Diante dessas observações e questionamentos, medidas interventivas serão 

realizadas por meio do atendimento individual as famílias por meio do conselhos de 

classe, projetos pedagógicos e de intervenção que envolverão, coordenação e direção, 

professores e monitores e toda equipe. A observação como procedimento avaliativo 

permite localizar cada estudante ou grupo de estudantes em seu momento e trajetos 

percorridos permitindo o acompanhamento das famílias através do RDIA (Relatório 

Individual do Aluno). 

O regimento interno da CRECHE IRMÃ DULCE corresponde as orientações da 

secretária de educação e o Regimento das Escolas Publicas do Distrito Federal subsidia o 

desenvolvimento adequado do trabalho realizado na creche, contemplando os princípios 

da gestão democrática e participação ativa da comunidade escolar. 

 
 

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 

A CRECHE IRMÃ DULCE utiliza como metodologia de aprendizagem o Sócio  

Construtivismo, uma teoria que vem se desenvolvendo, com base nos estudos de 

Vygotsky e seus seguidores, sobre o efeito da interação social, da linguagem e da cultura 

na origem e na evolução do psiquismo humano. A brincadeira é tida como um dos meios 

de constituição da subjetividade, porque é através dela que as crianças se apropriam da 

realidade, bem como a assimilam e recriam. Vygotsky (1991), no seu livro “A formação 

social da mente”, faz uma análise da brincadeira como atividade não apenas social, mas 



 

também de natureza e origem específicas, enquanto elementos fundamentais para a 

construção da personalidade infantil. 
Esta reflexão sobre a prática pedagógica e sobre o papel do 
professor, vista sob o enfoque histórico-social do desenvolvimento 
humano, aponta para uma concepção de escola em que as 
pessoas possam dialogar, duvidar, discutir, questionar e 
compartilhar saberes. Em que haja espaço para transformações, 
para as diferenças, para o erro, para as contradições, para a 
colaboração mútua e para a criatividade. Uma escola em que 
professores e alunos tenham autonomia, possam pensar, refletir 
sobre o próprio processo de construção de conhecimento e ter 
acesso a novas informações. (Rego, 1995). 

 
Dentre os projetos trabalhados e de intervenção a CRECHE IRMÃ DULCE 

promove a participação de todas as crianças nas atividades e assim, respeitando o tempo 

de cada um suas particularidades. Em lugar de uma concepção uniforme e 

homogeneizada e organização do trabalho pedagógico visa acolher a todos sem distinção 

e de acordo com a necessidade observada, pois entende que toda e qualquer dificuldade 

é relevante. 

As coordenações pedagógicas acontecem com a participação de monitores e 

professores, coordenadora e algumas vezes diretora. As reuniões são divididas duas 

vezes por semana com as monitoras, onde é levado um vídeo sobre atividades e 

brincadeiras musicais e mais uma parte escrita. 

ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAL PEDAGÓGICO 
QUANTIDADE FUNÇÃO FORMAÇÃO 

01 Diretor pedagógico Gestão Escolar 
01 Coordenador 

pedagógico 
Pedagogia 

08 Professores Pedagogia 
11 Monitores Ensino médio/Cursando 

pedagogia 
 

 
SERVIÇOS DE APOIO, ADMINISTRATIVO e NUTRIÇÃO.  

QUANTIDADE FUNÇÃO FORMAÇÃO 
01 Secretária 

Escolar 
Secretária 

Escolar 
01 Nutricionista Nutrição 
01 Cozinheiro Ensino 

Médio 
02 Auxiliares Ensino 

Médio 
03 Serviços 

Gerais 
Ensino 

fundamental 
02 Porteiros Ensino 

Médio 
02 Agentes Ensino 



 

Patrimoniais Médio 
 

A Organização do Trabalho Pedagógico se dá da seguinte forma: as professoras 

coordenam diariamente, onde acontece o planejamento das atividades pedagógicas que 

serão desenvolvidas semanalmente nas turmas, conforme o tema mensal, e o 

acompanhamento e avaliação do trabalho que vem sendo realizado, visando as 

adequações para atender às necessidades dos alunos. Mensalmente, é realizado um 

momento de estudo, a partir da apropriação do Currículo em Movimento, base do trabalho 

na educação infantil. Além do Currículo, outros temas pertinentes também são estudados. 

As monitoras têm uma coordenação semanal às quartas-feiras, quando são 

estudados temas relevantes para o aprimoramento profissional das mesmas. 

As professoras e monitoras também participam da formação continuada realizada 

pela Gerência de Educação Básica. 

As crianças são acolhidas no patio da escola às 7h30, e logo após a recepção, 

juntamente com professores, monitores e direção participam da hora alegre com cantos e 

animações. Tomam café no refeitório e retornam para a sala de aula para realizar a 

rodinha e as atividades pedagógicas propostas, levando em consideração os temas 

semanais de acordo com o planejamento nas coordenações pedagógicas, logo após tem 

o lanche da manhã servido no horário de 9h30, em seguida a professora e as monitoras 

realizam atividades pedagógicas de acordo com a faixa etária de cada um. O almoço é 

servido em turnos e logos após o almoço os alunos descansam. Assim que acordam é 

servido o lanche da tarde e na sequencia o banho, após esse horário as monitoras 

realizam atividades pedagógicas e ou brincadeiras dirigidas com as crianças dando 

continuidade ao que foi desenvolvido no turno matutino. A janta é servida às 16h30, logo 

em seguida preparamos os alunos para o encerramento do turno. 

A higienização bucal é realizada após cada refeição, sempre com a orientação 

e supervisão das monitoras ou professora. Os pais sempre são bem atendidos e muitos 

comparecem à escola quando solicitados, participando ativamente da vida escolar de 

seus filhos. A equipe gestora sempre que os atende registra sistematicamente em livro 

próprio. 

Em todos os projetos buscamos utilizar todos os espaços da creche e o 

entorno com atividades de exploração de ambientes, contação de historias e atividades 

com bolas. 



 

     
 
8.4 PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICO
S 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 
ENVOLVIDA
S 
NAS AÇÕES 

PÚBLIC
O 
ALVO 

CRONO
- 
GRAM
A 

AVALIAÇÃ
O DAS 
AÇÕES 

- Apresentar e      

Discutir sobre o      

papel e o perfil do      

educador;-      

Designar função      

da equipe      

pedagógico; -  - Diretoria    

Estimular a 

equipe 

pedagógica 

para o sucesso 

do 
trabalho; - 

 
 

Semanas 

Pedagógica

s 

Pedagógica- 

Diretoria 

Geral- 

Coordenação 

Pedagógica- 

Gestora 

 
 

Professores 

e 

monitores 

 
- Início do ano 

letivo 

- Retorno 

recesso 

Agosto 

Participação e 

interação das 

equipes 

Estabelecer  Pedagógica    

metas de trabalho      

pedagógico;      

- Orientar a rotina      

e os trabalhos      

pedagógicos;      

Estimular os  
 
 
 
 
 
 

-Dias de 

formação

/ SEEDF 

 
 
 
 
 
 
 

Coordenação 

Pedagógica;Dire

ç ão Pedagógica 

   

educadores nas    

participação dos    

mesmos;    

Valorizar os    

temas   - Participação e 

abordados;Organi 

zar, junto a 

Equipe 

Pedagógica
; 

 
Bimestralmente 

interação de 

todos;Assinatur
a 

SEEDF, os dias   de frequências 

de formação;    

Adquirir novos    



 

conhecimentos    

para a prática    

pedagógica    



 

 

9. CONCEPÇÕES PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO. 
Em consonância com a orientação da SEEDF, na CRECHE IRMÃ 

DULCE realizamos a avaliação dentro da perspectiva: avaliar para incluir, 

incluir para aprender e aprender para crescer (LIMA, 2011). 

A avaliação deve contribuir para a conquista das aprendizagens por 

parte de todas as crianças. A avaliação para as aprendizagens tem o sentido 

de promover intervenções didáticas e pedagógicas pautadas na lógica do 

processo de aprendizagem das crianças, enquanto o trabalho pedagógico se 

desenvolve. 

Na concepção da avaliação formativa, tanto os alunos quanto os 

professores são avaliados, uma vez que a avaliação também promove a 

aprendizagem do professor, por ser uma via de mão dupla e por perceber o 

erro como ponto de partida e não como ponto de exclusão. A avaliação deve 

ser contínua e global tendo como função acompanhar, orientar, regular e 

redirecionar o trabalho educativo, possibilitando definir critérios para 

replanejar as atividades e criar novas situações que gerem avanços na 

aprendizagem. Portanto, deve ser entendida como uma ferramenta a serviço 

da aprendizagem, cujo objetivo é a melhoria das práticas educativas e sua 

constante qualificação, possibilitando identificar problemas, encontrar 

soluções e corrigir rumos. 

A avaliação formativa se baseia na observação, no registro sistemático 

do percurso individual de desenvolvimento de cada aluno, que subsidia o 

Relatório Descritivo Individual do Aluno, este por sua vez é semestral. A 

avaliação também se dá por meio de portifólio (exposição das produções das 

crianças), pois na educação infantil, o registro é um poderoso instrumento de 

avaliação que acompanha a evolução do processo educativo da criança. 

Registrar significa expressar de forma documental um fato ou um 

acontecimento, ou seja, é uma maneira de marcar, mencionar, anotar esses 

acontecimentos e fatos, pois o que é registrado permanece, comprova, 

documenta, cria memória e história, é um instrumento rico que permite a 

visualização de toda a caminhada pedagógica. Segundo Villas Boas (2004, 

p.38): 
O portfólio é uma coleção de suas produções (do aluno), as quais 
apresentam as evidências de sua aprendizagem (do aluno). É 
organizado por ele próprio para que ele e o professor, em conjunto, 
possam acompanhar seu progresso. O portfólio é um procedimento 
de avaliação que permite aos alunos participar da formulação dos 



 

 

objetivos de sua aprendizagem e avaliar seu progresso. Eles são, 
portanto, participantes ativos da avaliação, selecionando as 
melhores amostras de seu trabalho para incluí-las no portfólio. 

Como instrumentos de registros avaliativos, também utilizamos, 

observação sistemática, registro em caderno de campo, fichas, questionários, 

relatórios e reflexão. 

Outros pontos não menos importantes são a coordenação pedagógica 

e, sobretudo, o conselho de classe que são, por excelência, espaços 

privilegiados para pensar, planejar, avaliar, e discutir assuntos relacionados à 

criança e problemáticas envolvendo os mesmos, onde buscamos dialogar 

com as famílias, compreender o que se passa com a criança e juntos, família 

e creche, encontrarmos estratégias para que a criança possa se desenvolver 

em suas relações sociais e afetivas de forma saudável. 

Em muitos casos a problemática se refere à alimentação, pois a recusa 

em cumprir uma rotina alimentar saudável, pode prejudicar a criança e todos 

os atores juntos se reúnem e discutem com as famílias as intervenções. As 

ações foram registradas em livro ata e devidamente assinadas pelos pais. 
 
 

10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA 
 

Entendendo o Currículo em Movimento como um norteador do trabalho 

pedagógico e visando harmonizá-lo à realidade da CRECHE IRMÃ DULCE, a 

coordenação pedagógica realizou a organização curricular com a finalidade 

de promover a unidade do trabalho desenvolvido pelo corpo docente, 

possibilitando que as professoras conheçam o percurso que irão seguir no 

decorrer do ano e organizem seu planejamento, respeitando as 

particularidades da turma e dos alunos e privilegiando os eixos integradores 

da educação infantil que é educar e cuidar, brincar e interagir. Considerando 

que estamos formando alunos conscientes, críticos, ativos e politizados, não 

poderíamos deixar de abordar temas de extrema relevância para a nossa 

realidade atual. 

Dessa forma os eixos transversais Educação para a Diversidade, 

Educação para a Sustentabilidade e Educação em e para Os Direitos 

Humanos são contemplados na nossa prática diária ao ensinarmos as 

crianças a respeitarem o colega, a buscarem as qualidades que cada um 

tem, a apagarem a luz ao sair da sala, a fecharem a torneira após o uso, a 



 

 

não desperdiçarem a comida e os materiais, a tratarem o outro como 

gostariam de ser tratadas, entre outros. 

Com o intuito de promover a interdisciplinaridade e a relação entre 

teoria e prática são desenvolvidos na escola, os projetos da Plenarinha e 

Semana de Educação Para a Vida, que se dá por meio da escuta sensível 

feita com as crianças nas escolas, na intenção de materializar suas 

concepções e desejos em relação a comunidade em que estão inseridos. 

Para que isso ocorra é necessário constantes reflexões sobre a importância 

do professor (a) como mediador(a) e facilitador do processo de 

aprendizagem. De acordo com o tema da Plenarinha a coordenação trata 

com os professores a melhor forma de inserir em todos os conteúdos 

trabalhados em cada linguagem para que o material produzido seja 

apresentado a comunidade em exposição. 

O trabalho é desenvolvido de forma Transversal e Interdisciplinar, 

partindo sempre da realidade concreta das crianças, e questões como 

valores, atitudes e éticas devem ser abordadas com naturalidade. 

Os planejamentos diários, geralmente, seguem essa organização 

didática como orienta o Currículo em Movimento: 

 Materiais: os materiais compõem as situações de aprendizagem 

quando usados de maneira dinâmica, apropriada à faixa etária e aos 

objetivos da intervenção pedagógica. 

 Espaço físico, O espaço é elemento fundamental para o 

desenvolvimento infantil, portanto, Podem ser mais qualitativas as 

aquisições sensoriais e cognitivas das crianças. Espaço e ambientes 

são elementos indissociáveis, ou seja, um não se constitui sem o 

outro. 

 Tempo: as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças ocorrem 

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

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

histórico – aquele construído nas relações socioculturais e históricas. 

 Atividades ocasionais: permitem trabalhar com as crianças, em 

algumas oportunidades, um conteúdo considerado valioso, embora 

sem correspondência com o que está planejado. Trabalhada de 

maneira significativa, a organização de uma situação independente se 



 

 

justifica, a exemplo  de passeios, visitas pedagógicas, 

comemorações, entre outras. 

 Atividades permanentes: ocorrem com regularidade (diária, semanal, 

quinzenal, mensal) e têm a função de familiarizar as crianças com 

determinadas experiências de aprendizagem. Asseguram o contato da 

criança com rotinas básicas para a aquisição de certas aprendizagens. 

 Sequência de atividades: Os planejamentos diários, geralmente, 

seguem essa organização didática. 

 Geralmente, a rotina abrange recepção, roda de conversa, calendário 

e clima, alimentação, higiene, atividades de pintura e desenho, 

descanso, brincadeira livre ou dirigida, narração de histórias, entre 

outras ações. Ao planejar a rotina de sua sala de aula, o professor 

deve considerar os elementos: materiais, espaço e tempo, bem como 

os sujeitos que estarão envolvidos nas atividades. 

Com base no Currículo em movimento da Educação Básica - 

Educação Infantil, considerando duas perspectivas de experiência infantil, 

primeiramente no campo da Formação Pessoal e Social, sob os 

conteúdos/linguagens: 

 O Cuidado Consigo e com o Outro; 

 Interações com a Natureza e Sociedade 

 Linguagens Oral e escrita; 

 Linguagem Artística; 

 Linguagem Matemática; 

 Linguagem Corporal. 

 
A produção expressiva da criança vai desde a confecção de 

brinquedos de sucata, até a livre expressão por meio de desenhos e pinturas. 

Também são feitos painéis e murais de exposição para que as atividades das 

crianças sejam apreciadas e valorizadas. Contudo não negligenciamos a 

importância de estimular a imaginação e as atividades psicomotoras que 

contribuem no desenvolvimento integral da criança. 

Para atingir os objetivos propostos com maior eficácia e favoreçam a 

formação pessoal e social e amplie o seu conhecimento de mundo as 

crianças necessitam: 



 

 

    Expressar seus desejos, sentimentos, vontades e desagravos, 
agindo com progressiva autonomia. 

    Interessar-se progressivamente pelo cuidado com o próprio 
corpo, executando ações simples relacionadas à saúde e à higiene. 

    Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo, conhecendo 
progressivamente seus limites, sua unidade e as reações. 

    Relacionar-se progressivamente com mais crianças, com seus 
professores e com demais profissionais da instituição, demonstrando suas 
necessidades e interesses. 

    Identificar e enfrentar situações de conflito, utilizando seus 
recursos pessoais, respeitando as outras crianças e os adultos e exigindo 
reciprocidade. 

    Desenvolver pré-requisitos para as aprendizagens posteriores. 
 

    Valorizar ações de cooperação e solidariedade, desenvolvendo 
atitudes de ajuda e colaboração. 

    Utilizem as diferentes linguagens (corporal, musical, artística, 

oral e escrita, matemática.), ajustadas às diferentes intenções e situações de 

comunicação, de forma a compreender e ser compreendida, expressando 

suas idéias, sentimentos, necessidades, desejos, avançando no seu 

processo de construção de significados. 

    Conheça manifestações culturais, demonstrando atitudes de 
interesse de respeito e de participação frente a elas e valorize a diversidade. 

É surpreendente o quanto as crianças evoluíram em apenas um mês 

de trabalho, nitidamente notamos mudanças em seus comportamentos, antes 

agitados e sem hábitos de rotina por ocasião do recesso, hoje tornaram-se 

mais sociáveis e desenvolveram habilidades com pinceis e tintas, lápis e 

outros materiais 

11. PLANO DE AÇÃO 
A prática pedagógica se dá por meio de uma ação planejada e refletida 

do professor. No cotidiano da sala de atividades, a creche realiza seu maior 

objetivo: fazer com que os alunos desenvolvam suas capacidades e adquiram 

o desejo de aprender cada vez mais e com autonomia. Para atingir esse 

objetivo, é preciso focar a prática pedagógica nas relações com os 

educadores, o que significa observá-los de perto, conhecê-los, compreender 



 

 

suas diferenças, demonstrar interesse por eles, conhecer suas dificuldades e 

incentivar suas potencialidades. 

A Gestão pedagógica é exercida de forma democrática e participativa, 

privilegiando o trabalho em equipe e buscando o cumprimento pleno do 

compromisso coletivo. Para que as ações propostas na gestão participativa 

sejam alcançadas é fundamental que a nossa instituição estabeleça uma 

rede de relações entre os alunos, professores, pessoal de apoio, pais e 

comunidade, mediando à construção de uma identidade própria, portanto, um 

trabalho importantíssimo a ser exercida quanto à realização de análises da 

realidade, a busca de mudanças à visão interativa e reflexiva, por meio da 

participação de todos os envolvidos. 

• A falta de comunicação via agenda prejudica muito o 
acompanhamento da criança que por muitas vezes o estado de saúde 
ou dificuldade enfrentada por essa criança não é comunicado a 
instituição a falta de roupa de troca, informativo do estado físico e 
emocional. Essa falta de comunicação não é apenas por parte de 
familiares, mas o profissional que lida diretamente com a criança 
quando esquece de fazer as anotações diárias da criança ou esquece 
de informar sobre incidentes como mordidas e quedas. 

• Atrasos de entrada e saída das crianças, pais que frequentemente ou 
algumas vezes demoram de 20 a 30 minutos para buscar ou entrar 
com a criança o que prejudica o andamento das atividades 
pedagógicas e o fluxo de funcionários que tem horários a cumprir e 
são prejudicados, pois não recebem hora extra e não são contratados 
para ficar com uma pequena quantidade de crianças fora do horário. 

• A quantidade de remédios sem receitas enviados para creche, 

prejudica o andamento do trabalho pedagógico a rotina e o tratamento da 

criança, pois as monitoras e professoras podem esquecer o horário correto 

dos remédios e os pais que enviam crianças em tratamento e na maioria das 

vezes que não podem seguir a rotina de atividades corporais, parque, banho. 

Tudo isso interferiu para que não tivéssemos um perfeito funcionamento das 

atividades de rotina provocando estresse em ambas as partes.Outra coisa 

que prejudicou o desenvolvimento das nossas atividades foi a falta de 

atualizações dos telefones das crianças que em caso de emergência a 

creche não conseguiu fazer contato com um responsável legal para tomar 



 

 

providências e isso mesmo com o cadastro tão recente. Durante todo o 

processo os resultados educacionais foram percebidos nas atitudes. 

Tendo como estratégias as seguintes ações: 
 
 

OBJETIVOS AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

PÚBLICO 
ALVO 

CRONO- 
GRAMA 

AVALIAÇÃ
O DAS 
AÇÕES 

 
 

Promover 
gestão 
democrátic
a 

Reuniões de 

formação 

informação 

Todos os 

envolvidos no 

processo 

 
Equipe 

pedagógica 

 
Durante todo 
ano e 
bimestralmente 

Envolvimento 

da equipe e 

mudanças de 

atitude. 

Amenizar a 
dificuldade de 

comunicação entre 
os pais e a equipe 

pedagógica 

Atendimento 

individual e 
Memorandos 

Direção e 

coordenação 

Famílias 

e equipe 

de 
sala 

Continuamente 
sempre que 
houver 
necessidade 

Resultados 

satisfatório 

para 
ambas as part  

Conscientizar 
sobre a 
importância da 
rotina de horários 
de entrada e saida 
para a criança 

e a instituição 

Reuniões para 

sensibilização das 

famílias 

 
Direção e 

coordenação 

 
Famílias e 

equipe 

 
Durante todo 
ano e 
rotineiramente 

Ainda existem  

dificuldades po  

falta de 

respaldo. 

Identificar 
dificuldades 

encontradas por 
alunos e 

educadores que 
atrapalham o 
processo de 

desenvolvimento 
das crianças. 

 
 

Conselho de 

classe 

Famílias, equipe 

pedagógica, 

SEEDF, 

Coordenação e 

direção 

 
Famílias 

equipe 

pedagógic

a 

 
 

Sempre que 
identificada a 
necessidade 

Satisfatórios 

para o 

desempenho e 

desenvolvimen  

da criança 

atendida. 

Proporcionar 
maior integração 
das linguagens 

e 
desenvolviment
o da autonomia 

das 
crianças 

Projetos 

pedagógicos 

semanais 

 
Toda equipe 

pedagógica 

 
Crianças e 

educadores 

 
 

Todo ano 

Satisfatório 

durante todas 

as etapas 

      

 
Ação 1: Articular a Função Social da escola às demandas da 

comunidade, fazendo com que a comunidade reconheça a escola como 

instituição voltada não apenas para a transmissão do saber. 

Ação 2: Envolvera comunidade no processo de gestão, favorecendo a 

participação legal e política de pais, alunos e comunidade escolar. 

Ação 3: Construção continua e coletiva do Projeto Político 

Pedagógico, através de diálogo de diversos grupos que compõem, 

fortalecendo a autonomia da escola. 



 

 

Ação 4: Promover o sucesso da aprendizagem e permanência do 

aluno na escola, estimulando o desenvolvimento de metodologias de ensino 

e aprendizagem que favoreçam a conquista de novas formas de pensar e 

agir. 

A CRECHE IRMÃ DULCE considera muito importante a opinião dos 

pais e ou responsáveis, retratada em reuniões semestrais e pesquisa de 

opinião, onde se abordam pontos importantes das práticas pedagógicas e 

demais atividades visando o atendimento educativo de qualidade social 



 

oferecida as crianças. 

No âmbito educacional a gestão democrática visa garantira 

participação e decisões em prol da qualidade da educação, entendida como a 

participação efetiva dos vários segmentos da comunidade escolar, pais, 

professores, estudantes e funcionários na organização, na construção e na 

avaliação dos projetos pedagógicos, na administração dos recursos, enfim, 

nos processos decisórios da creche. 

 
12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO 

PROJETO POLÍTICOPEDAGÓGICO 
Construir o PPP não é uma tarefa fácil, uma vez que é mais simples 

implementar uma proposta a mantê-la, sendo assim faz-se necessário que os 

critérios utilizados nessa avaliação, sejam claros e imparciais para que o 

processo tenha uma condução eficaz, observando se as ações planejadas 

atingiram as expectativas ou precisam de ajustes, observando também se as 

ações foram suficientes para que os objetivos fossem alcançados, uma vez 

que o PPP é vivo, dinâmico e está sempre em movimento. E nesta 

construção podemos observer que estamos criando a identidade da creche. 

Vale lembrar que o fim do ano letivo não é o único momento para se 

fazer essa análise, pois ela se inicia antes mesmo de colocar o projeto em 

ação. Todos os projetos e ações previstos no PPP precisam ser avaliados no 

processo para que os pontos de aprimoramento sejam revistos. Por meio de 

reuniões coletivas com a equipe Gestora e nos horários das coordenações 

pedagógica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

13. Fotos dos projetos executados em 2018. 
  



 



 

 



 

 

14. PROJETOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS DA ESCOLA 
PROJETO OBJETIVOS PRICINPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO 

 
 
 
 
 

Acolhimento e 
inserção: “Acolhendo 
com amor” 

 
 

Estabelecer relação de confiança 
entre todos os envolvidos 
diretamente no 

processo educativo. 

Amenizar a ansiedade e dor 
da separação entre a criança 
e seu 

responsável. 

 
 
 
 

Roda de 

historias 

Músicas 

Brincadeiras ao ar livre, 
atividades de rotina. 

 
 
 
 
 

Professores, monitores, 

equipe gestora. 

Todas as atividades 

foram avaliadas 

conforme 

observação dos 

envolvidos e transcorreu 

conforme esperado, 

apesar do choro nas 

primeiras semanas todos 

se adaptaram muito 

bem. Até mesmo os que 

foram inseridos depois 

desse período. 
 
 
 

“Minha escola e 
meus 
amigos” 

 
 

Facilitar a adaptação das crianças e 

a socialização conhecendo todos os 

espaços da creche. 

Trabalhar com todos os 

espaços da creche. E visitas 

as salas e ambientes. 

Conhecer os 

funcionários e funções. 

Dinâmicas de integração, 

jogos e brincadeiras. 

 
 
 

Professores, monitores, 

equipe gestora. 

Durante a execução 
os profissionais 
perceberam 

que as crianças se 

sentiram mais seguras 

em se deslocarem no 

ambiente e participarem 

das atividades 

no pátio. 



 

 
 

Projeto meu 
corpo é 
assim... 

Desenvolver as diferentes funções 

do corpo humano estimulando 

através de atividades físicas e 

motoras a atenção, 
percepção, a linguagem oral, a 

coordenação, a 

-Esquema corporal 

-Confecção de murais 

-Musicalização 

-Recorte e colagem 

 
 

-Coordenação 

-Professores 

 
Observação e interesse 

da criança, 

constantemente para 

possíveis alterações. 

 

 
“Semana de 

promoção da educação 
inclusiva de alunos 
com necessidades 

especiais” 

 
Conscientizar a equipe e crianças 

Que na creche todos tenham a 

capacidade de acolher igualmente a 

todos sem discriminação. 

 
Historia do pintinho 

azul,músicas, vídeos, 

teatro. 

Peça : “A felicidade das 

borboletas.” 

 
Equipe e pedagógica 

 
Durante a 

elaboração desse 

projeto foram 

observados atitudes em 

relação ao respeito e a 

convivência entre as 

crianças e os adultos. As 

crianças demonstraram 

entender e aceitar com 

naturalidade as 
diferenças. 

“Conscientização e 
uso sustentável da 
água” 

Valorizar a água como fonte de vida 

Compreender que suas atitudes são 
muito importantes para preservar. 

 
Historia, música, vídeos, 
teatro. 

Professores, equipe 
pedagógicas. 

Observação continua e 
de mudanças de 
hábito. 

Projeto de 
alimentação 
saudável 

 

 

Promover o prazer de comer frutas e 

legumes. Manter hábitos de higiene e 

promoção da saúde de uma forma lúdica e 

educativa 

 
-Piqueniques 

- Musicas 

-Teatro: Rock das frutas 

-Exposição de alimentos 

 
 

Equipe gestora e 

pedagógica Pais e 

responsáveis. 

A avaliação será 

diária com base nas 

observações 

física, social e 
comportamental 

das 
crianças. 



 

 
 

Meio ambiente 
começa no meio 
da gente. 

Criar condições, mecanismos e 

atividades que permitam as crianças da 

creche perceber a natureza, as árvores 

e 

as plantas que estão ao seu redor, 

instigando a curiosidade das crianças 

para 

que conhecendo, aprendam a cuidar. 

-Atividades com reciclagem 

-Horta 

-Coleta seletiva 

-Plantação de árvores 

-Iniciação cientifica. 

 
 

Equipe gestora e 
pedagógica 

A avaliação será 

diária com base nas 

observações 

física, social e 

comportamental 

das crianças. 



 

 

 
 
 
 

Datas 
comemorativas 

 
 

Integrar a criança em atividades 

culturais desenvolver a afetividade e 

o respeito à diversidade, 

proporcionar conhecimento 
de si e do outro. 

Atividades artísticas; 

Caracterizações; 

Teatro;Exposição de 

murais; Festas 

juninas;Festa da família; 

Festa natalina, páscoa, 

índios, Dia do livro. 

 
 
 

Professoras, monitoras e 

equipe gestora 

 
 
 

Observação 

contínua durante 

todo 

processo 

 
 
 
 

Era um vez 

A Sacola viajante 

 
Esse projeto visa enriquecer o 

momento da contação de 

historia, criando 

expectativas e aguçando a 

curiosidade das crianças, 

estimulando a percepção e a 

linguagem oral. 

Cada aluno irá levar para 

casa uma sacola com um 

livro de historia , um 

fantoche e um caderno para 

registro da atividade.  Esse 

fantoche é o mascote da 

turma que vai junto com a 

criança para auxiliar os pais 

na contação da história.  

 
 
 
 

Alunos, pais e 
responsáveis 

 
 
 

Observação 

contínua durante 
todo processo 

 
 

Horta 
Cores e Sabores 

Proporcionar a criança interação 

com elementos da natureza como 

terra e água 

e estimulando a percepção 
olfativa, 

gustativa tátil. 

Onde a criança pode 

aproveitar a terra para 

cultivar temperos e ervas 

aromáticas. 

 
Professoras, criança 

monitoras e equipe gestora 

Observação 

contínua durante 

todo 

processo 

 
 
 

Plenarinha da 
educação infantil 
Tema:Brincando e 
encantando com 

 

Ler , contar , compartilhar e 

criar histórias com o objetivo 

de apresentar o universe do 

brincar e da literatura. 

 
 

Promover que a 

criança fazendo a leitura de 

um livro possa contar 

também a sua propria 

historia. 

 
 

A avaliação será diária 

com base nas observações 

física, social e 

comportamental das 
crianças. 

 
 
 

Observação 

contínua durante 

todo 
processo 



 

histórias.  



 

 

 
 
 

PROJETO OBJETIVOS PRICINPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO DO 
PROJETO 

 
 

“De volta a rotina” 

 
Reintegrar a criança a rotina 

da creche gradualmente e de 

maneira lúdica 

Acolhida, brincadeiras, 

teatro, atividades corporais e 

musicais, 

Roda de conversa, 
vídeo e pintura de 
rosto 

 
Professores, 

monitores, 

coordenação e 
direção. 

Observamos que as 

crianças foram se integrando 

pouco a pouco e adquirindo 

confiança e segurança 

com novos funcionários e equipe 
gestora. 

 
 
 
 
 

“Folclore brasileiro” 

 
 

: Resgatar, vivenciar e 
valorizar as manifestações 
da cultura 

popular brasileira e reconhecer 

a importância do folclore para 

a comunidade. 

 
 
 

Parlendas, contos 
folclóricos, trabalhos 
artísticos, 

contextualização de 

costumes antigos e 

alimentação e jogos. 

 
 
 

Professores, 
monitores, 

coordenação e direção, 

nutrição. 

Observação e registro da 

participação e interesse 

das 

crianças nas atividades e no 

tema. Foi possível observar que 

a maioria participou com 

interesse e se divertiu com as 

lendas, principalmente as de 

origem indígenas, pois se fala 

em sereias 
coisas da natureza. 



 

 

 
“Boas 

maneiras” 

Ajudar no desenvolvimento 

das atividades de rotina, 

melhorando o 

comportamento dos alunos em 

sala por meio da reflexão e 

exercício dos bons hábitos 

 
Roda de conversa, 
música, dramatização, 
cartazes, 

combinados. Historias sobre 

virtudes e contextualização 

 

Professores, 

monitores, 

coordenação e 
direção. 
Famílias 

 

A observação e registro da 

participação e interesse das 

crianças  e da família na 

atividades e no tema.  



 

 

 
 
 
 
 

Família e escola 

 
 

Propiciar à criança a reflexão 
de sua estrutura familiar e 
o 

conhecimento da estrutura de 

outras famílias, oportunizando 

atividades que despertem o 

respeito e o interesse pelos 

diferentes grupos familiares. 

Eu e minha Família; 

Números de membros na 

família; 

Referencias e vínculos da 
criança; 

A história do nome e 

os significados; 

Tipos de 

família; 

Ensaios; 

Apresentação das 

crianças 

 
 

Professores, 
monitores, 

coordenação e 
direção. 

Famílias 

 
 

É Esse projeto mostrou-nos 

o quanto é importante a 

participação das famílias no 

desenvolvimento 

das crianças. 
. 

 
 
 
 

SEMANA DA 
CRIANÇA 

 

Objetivos: Promover 

atividades variadas e 

interessantes que 

proporcione interação, 

divertimento 

descontração e 

criatividade das crianças. 

Elevando a auto estima e 

conhecimento dos seus 
próprios limites 

 
Brincar, correr, cantar, 

soltar a imaginação nas 

mais diversas atividades, 

dentre outras, são 

ações que precisam está 

presentes no dia a dia do seu 
cotidiano. 

 
Autoria: 
coordenação. 

DEMAIS 

PARTICIPANTES: 

Professores, 
monitores, 

coordenação e 
direção. 

Famílias 

 

Esse projeto mostra-se de 

total importância para 

valorização das atividades 

lúdicas. As crianças brincaram 

muito e a culminância foi 

excelente por causa da 

descontração e divertimento das 
crianças. 



 

 
 
 
 

“Criança no trânsito” 

Conscientizar a criança 

sobre a transição, ou seja, 

mudanças que 

ocorrerão na trajetória escolar, 

visando evitar informações 

equivocadas que podem 

influenciar negativamente 

esse processo de transição, 

amenizando o impacto 

emocional 
e a mudança brusca de 

ambiente. 

 
 
 

Roda de conversa, contação 

de historias, correio elegante, 

teatro, troca de salas, plantio 

de arvore 
da turma, recreio interativo. 

 
Autoria: 

coordenação, direção 

, professors e 

monitores 

 
 

Esse projeto fundamental 

para criar expectativas boas nas 

crianças. Esse projeto mostrou-

se relevante e necessário e 

necessita ser trabalhado a partir 

do segundo semestre. 



 

 

 
 
 
 

“Higiene bucal” 

 
Desenvolver na criança o 

hábito de cuidar dos dentes, 

levando-os 

a perceber que a saúde bucal 

começa com uma boa 

alimentação. 

 
Roda de conversa, 

historias, vídeos, 

atividades artísticas, 

escovação. Identificação 

dos alimentos saudáveis e 

não 

saudáveis. 

: 

Professores, 
monitores, 

coordenação e 
direção. 

Famílias 

 
Esse projeto foi muito 

significativo principalmente 

nas turmas das 

crianças menores. Muitos 

adquiram mais autonomia na 

escovação e se divertiram muito. 

Vamos repetir no Segundo 

semestre 

 
 
 
 

As quatro estações  

 

Trabalhar todas as estações 

do ano, sendo a primavera um 

grande destaque  

Trabalhar 

separadamente cada 

estação, trazer 

diferentes mídias e 

meios interativos para 

que identifiquem as 

estações através de 

referências, visuais, 

auditivas e táteis. 

Vestuario, cantos, 

colagem, recortes e 

desenhos. 

Professores, 
monitores, 

coordenação e 

direção. 

Famílias 

É importante para ensinsar o 

aluno as mudanças climáticos 



 

 
 
 

“Natal de paz” 

Despertar o espírito do Natal 

que fortalece atitudes e ações 

solidarias e de paz. 

Desenvolver a 
imaginação, a capacidade 
de abstração e 
interpretação. 

 
 
 

Roda de conversa, 

atividades artísticas, 

brincadeiras e ensaios 

 
Autoria:coordenação 
e direção e toda 
equipe pedagógica 

 
Durante as atividades as 

crianças puderam interagir com 

os adultos e com seus pares, 

construíram, ensaiaram e 

comentaram sobre o natal. 
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