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APRESENTAÇÃO 

 
 
 O Projeto Pedagógico – PP que ora se inicia, segue as tendências 

apresentadas no Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal e fundamenta-se na Pedagogia Histórico Crítica e 

na Psicologia Histórico Cultural, opção teórico-metodológica que se assenta em 

inúmeros fatores, sendo a realidade socioeconômica e cultural da comunidade 

local. Tem como objetivo definir a organização e orientar a prática pedagógica da 

instituição, em consonância com a legislação pertinente. 

 Foi elaborado coletivamente e de modo reflexivo,considerando a realidade 

da comunidade e priorizando avanços na qualidade social do serviço  prestado às 

crianças que atendemos, propondo nos  a transformar a educação , engajados na 

formação de cidadãos conscientes e críticos do papel social que desempenham 

na sociedade para além dos muros da escola. Tivemos momentos de rodas de 

conversa envolvendo as famílias, todo o corpo de profissionais ora em momentos 

de atividades de escuta e esclarecimentos a cerca desses primeiros momentos 

das crianças na escola, aplicamos questionários de cunho avaliativo, mas que 

permitiam sugerir e validar as decisões tomadas no coletivo. Para a nossa creche 

esse momento traz uma sensação de pertencimento de toda comunidade escolar 

uma vez que acreditamos no resgate da escola como espaço publico, lugar de 

debate, de dialogo e entendido como um processo de mudança e de antecipação 

do futuro, que estabelece princípios, diretrizes e propostas de ação para melhor 

organizar, sistematizar e significar as atividades desenvolvidas pela escola como 

um todo durante o ano de 2019. 

 O Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência, 

oferece à comunidade local Educação Infantil para crianças de dois e três  anos 

de idade, em período integral e sem nenhum custo.Tem como objetivo propiciar 

um ambiente rico em estímulos e integração para sanar dificuldades básicas, 

desenvolver a funcionalidade escolar e promover a participação social da 

criança.Para tanto, esta proposta apresenta a história e realidade desta 

instituição, bem como o método de ensino escolhido, sua organização e estrutura 

física para acolher as crianças, as famílias e os profissionais que atuam no Centro 

de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência. 
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A – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 
 
         A 1. Dados da Mantenedora 
 
 

A.1- Mantenedora Obras Assistenciais Padre Natale Battezzi 

A.2- CGC 33.523.945/0001-47 

A.3- Endereço Qd. 12, AE nº 01, Setor Leste Gama-DF 

A.4- Telefone/Fax/ e-mail oasas@brturbo.com.br 

A.5- Data da fundação 27 de julho de 1990 

A.6- Registros CNAS- 71010.008408/2008-14 

A.7- Utilidade Pública CAS-314/1998 

A.8- Presidente CDCA/DF-047/2009 

 
 
 
         A 2. Dados da Instituição Educacional 
 
 

B.1- Nome da Instituição Centro de Convivência e Educação Infantil 
Maria Mãe da Providência 

B.2- Endereço Setor Sul Comercio Local 103 Lote F A/E  
Santa Maria – DF 

 
B3.- Telefone/Fax/e-mail 

 
(061) 3393-5303 

convivenciamariamaeprovidencia@gmail.c
om 
 

B4.- Data de criação 17 de novembro de 2005 

 
B.5- Convênio  

SEDF – Secretaria de Estado de Educação 

B.6- Turno de Funcionamento 
Integral 

7h 30min às 17h 30min 

B.7- Etapas da Educação Básica oferecida Educação Infantil 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

mailto:oasas@brturbo.com.br
mailto:convivenciamariamaeprovidencia@gmail.com
mailto:convivenciamariamaeprovidencia@gmail.com
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1 – HISTORICIDADE 

 

 
 O Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência, 

localizado no Setor Sul Comércio Local 103 Lote F A/E Santa Maria – DF, inscrito 

no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica– CNPJ – sob nº 33.523.945/0002-28, é 

a terceira unidade das Obras Assistenciais Padre Natale Battezzi – OAPNB, 

entidade mantenedora fundada em 20 de fevereiro de 1988, com o nome de 

Obras Assistências São Sebastião (OASAS), na Paróquia de São Sebastião, no 

Setor Leste do Gama. Sua concepção foi consolidada pelo ideal cristão do 

fundador Presidente, Pe. Natale Battezzi (in memoriam), que inspirou-se na 

Campanha da Fraternidade do ano de 1987, com lema: Quem acolhe o menor, a 

mim me acolhe. O trabalho teve a companhia de muitos amigos e voluntários, 

como a Irmã Aurimar das Filhas do Amor de Jesus Cristo, Irmãs Beneditinas da 

Providência Divina, Irmã Mariaolina e de muitos benfeitores.  

  A OAPNB conta com uma diretoria formada por pessoas comprometidas e 

em sua maioria participantes da comunidade da Paróquia São Sebastião – Gama-

DF que, no ano de 2015, em homenagem ao Pe. Natale decidiu mudar o nome de 

OASAS (Obras Assistenciais São Sebastião) para Obras Assistenciais Padre 

Natale Battezzi – OAPNB. 

 A OAPNB é uma entidade filantrópica e de interesse público, social e 

educacional, que vem prestando serviços dessa natureza nas comunidades do 

Gama e Santa Maria/DF. Seu fundador, Pe. Natale Battezzi, inspirado no ideal de 

caridade cristã, criou em 1988, no Setor Leste do Gama, a Creche Nossa 

Senhora do Carmo, e duas instituições em Santa Maria, a Creche Sagrada 

Família, em 1996, e a Escola Maria Mãe da Providência, em 2007, atualmente 

denominada Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da 

Providência.  A ideia de construir essa escola surgiu para atender as crianças da 

Creche Sagrada Família e da comunidade da região de Santa Maria Sul. 

 Para viabilizar a construção da escola, a mantenedora contou com o 

auxílio financeiro de algumas famílias Italianas, que vieram a contribuir com 

doações para a idealização do projeto educacional, que tornou-se realidade no 

dia 19 de novembro de 2005, com a inauguração da Escola Maria Mãe da 

Providência. Em agradecimento a à generosa atitude desses benfeitores, 
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algumas salas de aula da escola trazem os nomes dessas famílias, como forma 

de homenageá-las.  

 No dia 05 de fevereiro 2007, iniciaram as atividades pedagógicas da 

instituição educacional Maria Mãe da Providência, com a presença do Diretor da 

Mantenedora, Pe. Natale Battezzi, das religiosas e da equipe pedagógica da 

instituição, juntamente com a comunidade, que prestigiou este momento tão 

esperado. Inicialmente a escola atendia crianças na faixa etária de 3 a 9 anos, 

depois passou a atender uma média de 180 alunos por ano, do Maternal ao 5º 

ano do Ensino Fundamental e, atualmente, atende apenas Educação Infantil.  

             A partir de 2016, o Colégio Maria Mãe da Providência conveniou-se com 

a Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal - SEDF para atender, 

através de convênio, 332 (trezentas e trinta e duas) crianças de 3 e 4 anos em 

período integral. Denominando-se, a partir desse momento, Centro de 

Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência. 

 

2. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 

O Projeto Pedagógico surgiu a partir de uma escuta minuciosa dos 

diversos segmentos da comunidade escolar. As vozes, outrora individualizadas, 

se uniram para consolidar a construção de uma proposta que vai além dos muros 

da escola, com intuito de fazer valer as próprias escolhas erguendo-se em um 

currículo vivencial e igualitário. A última Pesquisa Distrital por amostra de 

Domicílio (PDAD) alavancada pela Codeplan no ano de 2016, revelou que a 

comunidade de Santa Maria/DF tem uma população urbana estimada em 125.123 

habitantes, quase metade encontra-se na faixa etária de 25 a 59 anos, totalizando 

48%. Crianças, na faixa de zero a 14 anos, somam 22%, e os idosos representam 

11%. Ruas asfaltadas, iluminação pública, calçadas, meios-fios e rede de águas 

pluviais estão presentes na quase totalidade dos domicílios, assim como o 

abastecimento de água pela rede geral e com fornecimento de energia elétrica. A 

coleta seletiva do lixo é expressiva na região. Santa Maria é uma das regiões do 

Distrito Federal de renda baixa, mas observa-se aumento da posse de bens e 

serviços como TV por assinatura, automóveis, entre outros. Quanto ao nível de 

escolaridade, a população concentra-se na categoria dos que têm ensino 
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fundamental incompleto. Os que possuem nível superior completo representam 

menos de seis por cento. 

O Centro de Convivência considera importante fazer uma abordagem das 

famílias atendidas com relação aos aspectos, como renda, número de 

dependentes na família, proximidades da escola, tipos de moradia e usuários do 

atendimento que são beneficiários de Bolsa Família. No ato da matrícula as 

famílias respondem ao questionário social e a partir de então chegamos aos 

resultados conforme mostra os gráficos abaixo. 

Conforme gráfico 1 a situação econômica das famílias que participaram da 

amostra, quase a metade vivem com renda mensal entre 1 a 2 salários mínimos. 

 
GRÁFICO 1 

 

O gráfico 2 revela a quantidade de dependentes da renda familiar, sendo 

que 93% das famílias possuem de 3 a 6 pessoas vivendo a partir de sua renda 

mensal. 

GRÁFICO 2 
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No gráfico 3 foi possível identificar as regiões onde vivem as famílias que 

participaram da amostra, sendo que 95% moram em Santa Maria/DF, 4% no 

entorno e 1% no Gama/DF. 

 
GRÁFICO 3 

 

No gráfico 4 apresenta que 97% das famílias moram em residência de 

alvenaria, 2% de madeira e 1% mista (madeira e alvenaria). 

 

GRÁFICO 4 

 

 Em relação a situação habitacional das famílias, 46% possuem residência 

própria, 41% tem vínculo de aluguel e 13% moram em casa cedida. 

 

GRÁFICO 5 
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Em levantamento para o ano de 2018, os dados revelam que maior parte 

dos assistidos são beneficiários do Programa Bolsa Família. 

 

GRÁFICO 6 

 

O questionário social do ano de 2018 revela ainda que acima de 70% das 

crianças são filhos de mães trabalhadoras. 

GRÁFICO 7 
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GRÁFICO 8                                                                                                                                                                                                                                                  

 

A respeito da escolaridade das famílias assistidas, 44% possuem ensino 

médio completo, 12% com curso superior e 18% com ensino fundamental. 

 

GRÁFICO 9 

           

No gráfico 9 foi possível observar que 66% das famílias se autodeclararam 

pardo, 9% preto e 19% branco; 6% como indíginas e amarelos. Sendo assim, as 

famílias que se autodeclararam pardos e pretos, somados correspondem a 75% 

do público atendido. 
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                                                                      GRÁFICO 10 

               

 

A maioria das famílias tem como religiões praticadas o Cristianismo 

(Evangélicos e Católicos), aparecendo também outras religiões como Espíritas, 

Testemunha de Jeová, Adventista do Sétimo Dia. Esses dados têm como 

objetivos conhecer os alunos de maneira sociocultural para melhor desenvolver e 

atender as demandas do nosso público alvo, nos projetos desenvolvidos em nível 

local, enfatizando ainda os valores e princípios de solidariedade, companheirismo, 

partilha, amor, respeito, entre outros. 

Por meio dessas informações o trabalho proposto pela escola, além do 

educacional atua na promoção de aspectos cognitivos e sociais, também 

permeiam o campo afetivo uma vez que entende que esse indivíduo está em 

processo de desenvolvimento e a necessidade das famílias de que seus filhos 

estejam inseridos em instituições como o nosso que oferece o cuidar e o educar 

de forma integradora.  

        
 

3. FUNÇÃO SOCIAL 

 

A função social do CCEIMMP é oferecer um atendimento de qualidade, 

formando alunos com senso crítico, reflexivo, autônomo e conscientes de seus 

direitos e deveres tendo compreensão da realidade do país, sendo aptas a 

construir uma sociedade mais justa, tolerante as diferenças culturais como: 

orientação sexual, pessoas com necessidades especiais, etnias culturais e 

religiosas etc. Passando a esse aluno a importância da inclusão e não só no 

âmbito escolar e sim em toda a sociedade aumentando a quantidade de  pessoas 
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capazes de pensar e agir como seres históricos que tenham consciência de sua 

importância no processo de transformação de si mesma e do mundo. 

Uma boa escola hoje não carece apenas de espaços adequados e de bons 

professores. Atualmente, escola e professores devem conhecer a realidade da 

comunidade que estão inseridos, valorizando e acolhendo as demandas oriundas 

dessa diversidade de lares e  

Nessa perspectiva, nós buscamos novas formas de despertar o interesse e 

incentivar a criatividade dos alunos, de contribuir cada vez mais cedo com a 

formação de um cidadão ético. Buscamos garantir à comunidade escolar as 

condições necessárias para o exercício pleno da cidadania através dos conselhos 

escolares, rodas de conversas e que promovem um espaço de escuta e fala das 

nossas famílias. É preciso conscientizá-los de sua responsabilidade em propiciar 

a construção do conhecimento, tornando os pertencentes a esse momento que 

será importante na vida de seus filhos. 

Enxergamos o professor como mediador de novas conquistas, atento e 

cuidadosos, organizam o espaço e o tempo da escola com intuito de ampliar e 

sistematizar os conhecimentos e a aprendizagem, sempre valorizando e 

respeitando as hipóteses, interesses, os experimentos e a criatividade como 

forma de expressão das crianças.  

Para os momentos de coordenação coletiva que acontecem conforme 

plano de trabalho aprovado pela SEEDF, reflexões acerca do desenvolvimento da 

criança, como também estudos mediados pelos Serviço de Apoio e 

Aprendizagem (SOE), profissionais da rede parceira e outros parceiros que ao 

serem convidados, prontamente nos oportunizam momentos de trocas e 

reflexões, debates e palestras de motivação, de assuntos relevantes e pertinentes 

a nossa pratica de rotina e outras demandas. Desse modo o grupo de 

colaboradores  entende a escola como um lugar de  desenvolver capacidades 

intelectuais, capacidades reflexivas em face a  todo o conjunto de problemas 

sociais que tem afetado as famílias atendidas , colocam se no lugar de atores que 

organizam os conteúdos de acordo com as características  individuais ,  sociais e 

culturais que as crianças trazem e corroboram para  a  construção do ser de  

maneira integral  e contribuindo para a formação de pessoas sustentáveis que  

estejam preparadas emocionalmente para situações que pedem  um pouco mais 

de energia 
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4 – FUNDAMENTOS NORTEADORES DA PRÁTICA EDUCACIONAL 

 

Para auxiliar as instituições de educação infantil a planejar seu cotidiano, 

as DCNEI (BRASIL, 2009) apontam um conjunto de princípios que devem orientar 

o trabalho pedagógico. São eles:  

 
a)  Princípios éticos – O Centro de Convivência e Educação Infantil Maria 

Mãe da Providência, objetiva semear valores de amor, justiça, paz, 

respeito ao próximo e as singularidades de cada ser. Bem como a 

valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 

respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, 

identidades, singularidades e do bem-estar físico, social e mental, 

assegurando á criança a manifestar os seus interesses, desejos e 

curiosidades. 

b)  Princípios políticos – Buscamos garantir os direitos de cidadania, do 

exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática;  

c) Princípios estéticos – valorizamos e empoderamos quanto a 

sensibilidade, criatividade, ludicidade e diversidade de manifestações 

artísticas e culturais.  

E existem ainda princípios da educação integral que norteiam o trabalho de 

nossa instituição e que preveem uma maneira efetiva de planejar, de organizar e 
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executar ações que contemplem a criança e toda a comunidade escolar na sua 

integralidade. Os eixos integradores da educação infantil são: Educar e Cuidar, 

brincar e Interagir que devem ser considerados no cotidiano das crianças, 

famílias e profissionais com os Eixos Transversais do Currículo em Movimento: 

Educação para a diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos e Educação para a Sustentabilidade. O nosso grupo de profissionais 

acredita na formação dos sujeitos a partir das relações sociais e nas interações 

com a natureza, vislumbrando a produção direta e intencional de cada individuo 

respeitando a sua singularidade. Nessa perspectiva reconhecemos o processo da 

integralidade como um momento que vai favorecer todas as dimensões humanas 

(cognitivo, emocional, psicomotor e social) através de atividades que estarão 

associadas e que trarão aprendizagem  o tempo todo, e agregando nas ações 

acerca da biodiversidade e diversidade cultural, étnico racial, de crenças, de  

gênero e configurações familiares, inclusão de crianças com deficiência,  

respeitando as diversas formas de viver as infâncias, respeitando a especificidade 

dessa etapa e reconhecendo a criança como sujeito de direitos e estando 

assegurados, também, pela intersetorialização onde as políticas públicas 

possibilitem e contribuam para a melhoria da educação e da qualidade social, 

gerando vivencia dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento de acordo com 

o BNCC (Brasil, 2017) sendo eles: conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar e conhecer-se, que vão emergir os cinco campos de experiências a 

saber: O eu, o outro e o nós: Corpo , gestos e movimentos; Traços, sons, cores e 

formas; Escuta, fala , pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, 

relações e transformações que valoriza  as experiências  de vida das crianças e  

seus prévios conhecimentos, fazendo com deixem de ser conhecimentos 

sincréticos (não organizados) e passem a ser sintéticos (Organizados) levando 

em consideração o que foi produzido historicamente. 
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5 – MISSÃO E OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

      5.1 – MISSÃO 

 O Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência 

entende que a educação é um instrumento de promoção humana, cuja proposta 

educativa visa o desenvolvimento integral da criança através de atividades 

lúdicas. 

 Acreditamos, ainda, que educação é um processo de parceria, em que a 

família e a instituição precisam estar coesos em um mesmo objetivo, tornando-se 

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

Eis, portanto, a nossa missão: Promover uma melhor qualidade de vida, por meio 

de uma educação adequada, gratuita e pautada em valores cristãos de 

fraternidade, igualdade e respeito ao próximo, e realizar ações no âmbito familiar, 
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a fim de contribuir para um desenvolvimento saudável que se estende à 

comunidade. 

     5.2 - OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

  Em consideração a nossa missão, tem-se como objetivos institucionais: 

I. Estimular a formação integral do aluno em seus aspectos físico, 

social, cognitivo, motor e emocional que sejam integrados e 

participativos na construção da história, em consonância com os 

princípios da Educação, estimulando os a se reconhecerem como 

seres que se constituem nas e pelas relações humanas. 

II. Possibilitar que as crianças tenham acesso a oportunidades de 

compartilhar saberes de favorecer vivencias, inovar e criar cultura, ter 

contato com bens culturais, mostrando a existência de diversas 

experiências e descobrimento de si e do mundo físico, social e 

cultural. 

III. Integrar os membros da comunidade escolar, equipe multiprofissional, 

educadores e demais colaboradores tornando o processo de inserção 

no âmbito escolar, prazeroso, acolhedor e propicio a ser ponto de 

encontro e diálogos favorecendo a permanência das crianças na 

creche e considerando-os protagonistas. 

 

 

 

6.  CONCEPÇÕES TEÓRICAS  

  

A respeito da Educação Infantil o currículo coloca que: “em seu artigo 8º, 

as DCNEI’s ressaltam que o objetivo principal da etapa é impulsionar o 

desenvolvimento integral das crianças ao garantir a cada uma delas o acesso à 

construção de conhecimentos e à aprendizagem de diferentes linguagens, assim 

como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, a 

brincadeira, à convivência e a interação com seus pares etários, com crianças de 

diferentes faixas etárias e com os adultos. (Currículo da Educação Básica- 

Educação Infantil, 2013, p.17).  
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O trabalho desenvolvido pelo Centro de Convivência e Educação Infantil 

Maria Mãe da Providência, apresenta características baseadas na Educação 

Infantil citado acima e no Eixo Integrador da Educação Infantil: Educar e Cuidar, 

Brincar e Interagir. É uma proposta pedagógica contextualizada, fazendo uso dos 

recursos das músicas e histórias, teatros (dentro e fora da escola), convivências 

sociais, passeios. Evidenciando valores; atitudes; princípios morais que norteiam 

nossa sociedade. Através dos planos e ações implantados e implementados na 

instituição consideram, em sua construção, a realidade da instituição, 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. Ao mesmo 

tempo todas essas ações são colocadas de maneira integrativa com os eixos 

gerais do Currículo de Educação Básica do Distrito Federal para Educação para a 

Diversidade e Cidadania e Educação para a Sustentabilidade e Educação em e 

para os Direitos Humanos; focando na formação de opinião do educando 

considerando a base familiar, bem como valores éticos e sociais. A importância 

da diversidade a ser trabalhada no cotidiano infantil está, principalmente, em 

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

orientações sexuais, configurações familiares, étnicos 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 outras espécies de seres vivos, através de atividades como 

reciclagem, reaproveitamento de alimentos, evitar desperdício da água e luz e 

outros. Para realizar esse trabalho, a instituição adota como pressuposto 

epistemológico a aprendizagem significativa num contexto histórico cultural, 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 e 

que manifestam opiniões e desejos de acordo cm o seu contexto social e sua 

história de vida. 

 



19 

 

  

 

 

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

fornecendo os instrumentos necessários para adquirir o conhecimento em suas 

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

educador e educando. A postura do educador é crucial para que esse processo 

aconteça de forma efetiva. 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 sozinho, essa construção é feita continuamente na interação 

com o outro, favorecendo a conquista da autonomia, a construção da identidade 

por reconhecermos suas capacidades, potencialidades e que todos aprendem no 

seu tempo, o que reverbera diretamente no educador, quando o mesmo, é 

convidado a avaliar e refletir sua pratica pedagógica. Os eixos integradores de 

ludicidade e letramento são partes do processo de aprendizagem que culminam 

diretamente com as múltiplas leituras de mundo, despertam 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 
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possibilitam uma Educação Inclusiva, em que a aprendizagem seja cooperativa 

(as crianças realizam atividades em conjunto para atingir um objetivo), são 

estimuladas a trabalharem questões coletivas, equidade, escuta sensível e 

inclusão da diversidade humana, onde são empoderados a compreender, 

respeitar e acolher o fato de que todas as pessoas são diferentes, singulares e 

que isso se firma em riqueza para a humanidade. 

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.   

 

7– ORGANIZAÇÃO  DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 
 

 O Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência, 

parceira da SEEDF, oferece Educação Infantil em regime anual e período integral, 

de 7h30 as 17h30, para crianças de 2 anos completos ou a completar até 31 de 

março a 3 anos de idade, perfazendo no mínimo duzentos dias letivos, 

respeitando o calendário escolar da Rede Pública de ensino do Distrito Federal, 

contabilizando cerca de duas mil horas anuais de efetivo trabalho escolar. 

 O critério de enturmação dos contemplados na educação infantil, partem 

do principio que é um direito de todas as crianças, e seguem critério de 

pontuação para garantir o encaminhamento à creche. Em geral os critérios de 

matrícula combinam vários fatores como, por exemplo: índice de vulnerabilidade 

social, mãe trabalhadoras, risco nutricional, ser usuário da assistência social e 

outros. 

 A seguir segue um demonstrativo de como são separadas as turmas e a 

quantidade de profissionais, referente ao ano de 2019. 

 

 

 

 

 

 

MATERNAL I    
 

       COMPREENDE  6 TURMAS; CADA TURMA É COMPOSTA POR 23 

CRIANÇAS E 3 EDUCADORES. 

 

MATERNAL II   
 

        COMPREENDE 6 TURMAS; CADA TURMA É COMPOSTA POR 23 

CRIANÇAS E 2 EDUCADORES. 
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  Pensando em 10 (dez) horas de permanência na creche e com intuito de 

promover aprendizagem e desenvolvimento e são importantes na formação do 

afeto, das interações e de troca de saberes. Iniciamos o dia com a acolhida no 

pátio, seguindo para as suas respectivas salas de aula, onde é servida a primeira 

refeição, o café da manhã, e após esse momento, as turmas são convidadas a 

participar da rodinha, que consideramos primordial para que as demandas 

surjam, os contratos sejam feitos e o fluxo das práticas sociais sigam, e todo esse 

processo, que devem ser intencionais, contribua para a formação pessoal dos 

envolvidos. Seguem o dia realizando as refeições que ao total, são cinco (5) 

refeições diárias, balanceadas, orientadas e acompanhadas pela nutricionista, 

permitindo as crianças contato com alimentos diversificados, promovendo o 

direito à saúde e à alimentação adequada. 

 É importante dizer que a rotina mesmo sendo um conjunto de ações 

planejadas e orientadas por um objetivo especifico, não deve atropelar 

oportunidades de novas descobertas, deve se respeitar o tempo diferente que 

cada criança aprende, compreende e se interessa pela proposta. 

 Em cumprimento as atividades que são sempre seguidas de 

intencionalidade pedagógica, valem citar o momento das refeições, que além de 

envolver o cuidar e educar precisam ser momentos de prazer, com incentivos 

positivos e oferta de uma variedade de alimentos que supram as necessidades 

nutricionais das crianças e diferentes idades. 

 O acompanhamento nutricional é realizado por meio de um cardápio 

balanceado e variado, que possibilita uma alimentação saudável, são feitas 

pesagens para calcular o índice de massa corporal, atividade de orientação as 

crianças e aos pais (atividades sobre alimentação saudável). Em casos de 

restrição alimentar com Laudo Médico são ofertadas dietas diferenciadas. 

Ressaltamos ainda que em virtude dos itens de consumo que anualmente são 

modificados no Plano de Trabalho de acordo a aprovação da SEEDF, com 

frequência existe a necessidade de estar adequando novos produtos a rotina 

alimentar das crianças. 

 Abaixo segue um exemplar de cardápio semanal, sujeito a alterações. 
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Cardápio semanal 

*Cardápio sujeito a alteração em virtude de doações semanais que a Obras recebe 

semanalmente. 

 Dentre as atividades pedagógicas como a roda de conversa e orientação 

da rotina diária, com atividade de registro direcionado, musicalização, histórias 

infantis, conto e reconto, troca de fralda (quando necessário), banho de sol, 

parque, recreio dirigido no pátio, idas ao banheiro (sempre acompanhadas pela 

por educadoras), higienização das mãos, escovação após o almoço e repouso na 

própria sala de acordo com a necessidade de cada faixa etária.    

 No período vespertino, as crianças tomam banho que é visto pela creche 

como um momento de aprendizagem e intencionalidade educativa. 

 O trabalho pedagógico exige uma compreensão por parte do educador 

pois os tempos, os ambientes e o materiais utilizados ao longo do dia. Os 

planejamentos precisam ser flexíveis e cuidadosos favorecendo que demandas 

de casa possam emergir e ser trabalhadas de acordo com o desejo das crianças.  

Acontecem  processos de elaboração coletiva das crianças com o professor, com 

o compromisso constante da construção compartilhada dos conhecimentos, 

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

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

momentos em que o calendário letivo seja questionado a cerca de datas 

comemorativas visto que não são, todos os momentos, de celebração que irão 

trazer interesse e capacidade das crianças em realizar. Dessa forma optamos por 

 SEGUNDA-FEIRA 

05/11/18

 

TERÇA-FEIRA 

06/11/18 

QUARTA-FEIRA 

07/11/18 

QUINTA-FEIRA 

08/11/18 

SEXTA-FEIRA 

09/11/18 

CAFÉ DA MANHÃ  Pão de sal com 

manteiga  

Leite com café  

Cuscuz com leite  Bolo  

Suco  

Biscoito Maria  

Leite com café    

Pão doce com 

manteiga 

Suco  

COLAÇÃO  Fruta  Fruta  Fruta  Fruta  

 

Fruta  

ALMOÇO: 

Prato principal 
Carne de sol com 

mandioca  

Iscas de carne 

acebolada  

Coxinha da asa 

assada 

Cozidão à 

Brasileira 

(carne com 

legumes)  

Peixe assado  

Acompanhamentos  

 
Arroz branco  

Feijão carioca  

Arroz branco 

Feijão carioca 

com abóbora 

Arroz branco 

Feijão preto  

Arroz branco 

Feijão carioca  

Arroz branco  

Feijão carioca 

com abóbora 

Salada/Guarnição Alface 

Tomate  

Seleta de 

legumes  

Alface  

Tomate  

Alface  

Tomate 

Alface  

Tomate 

Sobremesa    Mousse de cupuaçu   Gelatina  

LANCHE DA TARDE Fruta  Bolo de tapioca    Fruta  Suco de graviola  Fruta  

JANTA  Sopa de feijão  Risoto de frango  Macarronada  Arroz biro biro  Buraco quente 

(pão com carne 

moída)  
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trabalhar de maneira que as atividades façam sentido para os envolvidos e que 

tragam alguma aprendizagem que possa ser levada em consideração. 

 As estratégias executadas são: Projetos que para sua concretude 

necessitam do acompanhamento dos pais em sua residência; 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 situações 

específicos como interação com o grupo, comportamento e alimentação do aluno; 

Visitas domiciliares; Contato diário com os pais via  agenda escolar, informando 

sobre a permanência  do aluno ou ocorrências que o envolva, bem como recados 

desenvolvidas . 
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7.1- EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 
 

 O Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência 

trabalha com a singularidade de cada criança, oferecendo condições de 

realizarem as atividades dentro de suas possibilidades, com uma pedagogia 

interativa, em que a diversidade e a inclusão tornam-se reais.  

 A aprendizagem e o desenvolvimento são promovidos em espaços de 

interação coletiva e os educadores acolhem e vislumbram desenvolvimento e 

possibilidades legitimando o currículo funcional que prevê o suprimento das 

necessidades elementares e saberes básicos, onde as divergências irão surgir e 

podem, assim, ser trabalhadas para criar um ambiente de aceitação que faça 

sentido para todos. Dessa forma, o respeito não é resultado de uma norma, mas 

de uma construção coletiva de um ambiente plural, democrático e solidário. 

 As diferenças são reconhecidas, compreendidas e valorizadas pelos 

docentes como um recurso e um ponto de partida importante para ensinar a todos 

os estudantes na sala. O processo de aprendizagem acontece com atividades 

lúdicas e formais, com o sentido, o sensorial, os aspectos social e afetivo dos 

alunos. Nas práticas dos professores predomina a ação investigativa, a criação, a 

descoberta e a coautoria do conhecimento com seu grupo de alunos. A dinâmica 

da aula proporciona e reforça experiências de sucesso e motivação para todos os 

alunos. A instituição é, por excelência, um espaço real de diversidade, no qual a 

inclusão educacional materializa-se a partir das experiências cotidianas 

vivenciadas e compartilhadas pela comunidade escolar. Na sala de aula, as 

demandas do processo educativo concretizam-se e as relações estabelecidas 

entre professor e estudante, e entre estes e seus pares, favorecem e 

potencializam o desenvolvimento de competências e de habilidades curriculares 

dos estudantes que requerem um atendimento pedagógico adequado às suas 

diferentes necessidades, e provocando para que a emancipação humana ocorra e 

que o respeito e o acolhimento a diversidade seja vivenciados por todos que 

fazem parte  desse primeiro momento. 
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8- CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO  

 

 De acordo com as diretrizes de avaliação educacional: 

Na educação Infantil, a avaliação acontece principalmente pela observação sistemática, 
registro em caderno de campo, fichas, questionários, relatórios, portfólios (exposição das 
produções pelas crianças) sem objetivo de promoção, mesmo para o Ensino 
Fundamental (art. 31, I, LDB 9394/96). As reflexões, análises e inferências oriundas 
dessa sistemática comporão o Relatório Descritivo Individual do Aluno – RDIA, que terá 
sua publicação semestral; entretanto, sua elaboração é diária. A avaliação é formativa, e 
parte da observação do desempenho e do crescimento da criança em relação a ela 
mesma e jamais de sua comparação com os pares. Ao avaliar, visamos captar as 
expressões, a construção do pensamento e do conhecimento, o desenvolvimento da 
criança bem como suas necessidades e interesses, em acordo com as DCNEIS que 
alertam com relação a crias estratégias de acompanhamento, para avaliar sem fazer 
separação, promoção ou classificação; trata se de um processo interventivo que visa 
avaliar e incluir, e que deve ser revisto periodicamente com intuito de assegurar a 
qualidade no atendimento ás crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 
meses). 

 

 Nesta etapa da Educação Básica, a avaliação deve ser constituída como 

um constante questionamento e reflexão sobre a prática, buscando efetivá-la 

como um processo que vise acompanhar e valorizar as aprendizagens e o 

desenvolvimento das crianças. Sendo concebida como um momento de promover 

a melhoria da ação pedagógica, com o intuito de favorecer o crescimento do 

aluno, como se observa isso no depoimento da educadora a respeito do que é a 

avaliação na Educação Infantil: “É observar o desempenho de cada criança se 

estão se adaptando, interagindo e as dificuldades de cada uma. Não esquecendo 

que o espaço é que contribui com o aprendizado”. O professor assume o papel de 

mediador, questionador e investigador e interprete, promovendo uma 

ressignificação das experiências vivenciadas pelas crianças gerando avanços na 

aprendizagem perante a rica diversidade de manifestações infantis. Com o 

compromisso de criar um ambiente facilitador de criação e descoberta, capaz de 

fomentar a construção do conhecimento, através da exploração do meio, seja 

pela escuta, pela observação, pelo planejar e registrar, a avaliação considera a 

particularidade de cada criança, de acordo com as suas habilidades, evoluções e 

dificuldades.  

 Para que as aprendizagens infantis ocorram, é preciso que o professor 

considere, na organização do trabalho educativo: A interação com crianças da 

mesma idade e de idades diferentes em situações diversas como fator de 
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promoção da aprendizagem e do desenvolvimento e da capacidade de relacionar-

se; Os conhecimentos prévios de qualquer natureza, que as crianças já possuem 

sobre o assunto, já que elas aprendem por meio de uma construção interna ao 

relacionar suas idéias com as novas informações de que dispõem e com as 

interações que estabelece; A individualidade e a diversidade; O grau de desafio 

que as atividades apresentam e o fato de que devem ser significativas de maneira 

integrada para as crianças e o mais próximas possíveis das práticas sociais reais; 

A resolução de problemas como forma de aprendizagem. (RCNEI, 1998, v.1, 

p.30).  

 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). 

 

 

9 – ORGANIZAÇÕES CURRICULAR 

 
 

 O trabalho pedagógico do Centro de Convivência e Educação Infantil Maria 

Mãe da Providência baseia-se no Currículo em Movimento da Educação Infantil 

da SEDF. Este documento parte de uma abordagem por linguagens ou campos 
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de experiências, o que 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.  

 O currículo da educação infantil deixa claro que  não existe organização  

com base em conteúdos ou ate mesmo áreas de conhecimentos; as crianças 

apoiam se nos direitos de brincar, de conviver ,de participar de explorar  e se 

conhecer e podem ser traduzido em campos de experiências com a intenção de 

não fragmentar os conhecimentos ,  e nem sendo entendida pelo educador como 

ilhas que não se complementam e nem se conectam pelo contrario , enxergamos 

todo esse processo como uma proposta  onde a criança experimente diferentes 

linguagens ,a partir de um mesmo campo de experiência. Citamos a abordagem 

da 1ª edição do currículo em movimento da educação básica onde apresentava 

se em 7(sete) linguagens fazendo alusão ao á poesia “ as cem linguagens da 

criança “ que nos últimos anos contribuiu para o empoderamento de nossas 

crianças quando falamos em compreensão, criação e atuação direta no mundo 

em que estão envolvidos. Abaixo seguem as linguagens: 

“Cuidado Consigo e com o outro” é um processo crucial para construção e 

reconhecimento da autoimagem do individuo (desenvolvimento da identidade). O 

educador deve-se ater as necessidades cognitivas, emocionais e culturais para 

favorecer a autonomia da criança e proporcionar a ela vivências com o próprio 

corpo e com o grupo. 

 A “Interações com a Natureza e com a Sociedade” reúne, de forma 

integrada, temas relacionados ao mundo social e natural vivenciado pelas 

crianças. Proporcionando o estabelecimento de relações com o meio ambiente, 

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

 A “Linguagem Artística”, por ser expressiva, comunica as sensações, 

sentimentos, pensamentos e realidade, o que permite levar a criança a vivenciar 

diferentes formas de expressões artísticas, explorando os sentidos e interagindo 

com o meio onde vive. 

 A “Linguagem Corporal” é caracterizada pela compreensão do caráter 

lúdico e expressivo da motricidade, em que os jogos, brincadeiras, danças, 

ritmos, gestos, expressões faciais, mímicas e movimento corporais para a 

comunicação, além das práticas esportivas, contemplam e promovem 

gradativamente as competências cognitivas e sócio-emocionais do aluno.  
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 A “Linguagem Matemática” deve contribuir para a formação de cidadãos 

autônomos, capazes de pensar por conta própria, sabendo resolver problemas e 

situações do seu cotidiano. A criança encadeia ideias e hipóteses para seriar, 

classificar, somar, subtrair, organizar, relacionar, agrupar e comparar. 

 A “Linguagem Oral e Escrita” constitui-se de elementos que possibilitam a 

inserção e participação das crianças nas práticas sociais, construindo o 

conhecimento e desenvolvendo estruturas de pensamento. O acesso ao mundo 

letrado se dá por meio do desenvolvimento gradativo das quatro competências 

linguísticas básicas: falar, escutar, ler e escrever. 

 A “Linguagem Digital” permite que o aluno, ao utilizar os recursos 

tecnológicos em sala de aula, adquira capacidade reflexiva sobre a sua ação no 

mundo, dentro de um processo criativo e autônomo. 

 Ainda fundamentada no Currículo em Movimento e na visão de que a 

criança é um ser que deve ser atendido em sua integralidade, a prática 

pedagógica do Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da 

Providência pauta-se nos eixos integradores educar e cuidar e, também, brincar 

e interagir, linchando ao longo do ano a interdisciplinaridade e fazendo jus aos 

temas transversais: Educação para a Diversidade; Educação para a 

Sustentabilidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos. 

O ano de 2019 contará com programa de suade que já estão sendo 

articulados juntos á Secretaria de Saúde (PSE) que se comprometeu a articular 

programas de prevenção a pediculose, momentos de esclarecimentos com 

relação a nutrição infantil (alergias alimentares, obesidade e desnutrição), 

orientações acerca de intolerâncias e alergias alimentares, orientação e profilaxia 

da saúde bucal e planejamento familiar. 

Ao longo do ano, são ofertadas aos alunos idas ao teatro, ao cinema, ao 

zoológico, além de atividades que possibilitam a aquisição de diversos saberes. 

Nas rodas de conversas, em sala de aula, são vivenciados momentos de reflexão, 

escolhas e sugestões. Tudo isso visa contribuir com o desenvolvimento de suas 

potencialidades e promover o aprimoramento moral, cultural e ecológico, com o 

compromisso constante da construção compartilhada dos conhecimentos, 

envolvendo discussões, interação e socialização, para que os alunos adquiram 

habilidades e atitudes necessárias para uma educação de qualidade social ,que  

promova momentos de escuta que desenvolvam em  toda a comunidade escolar 

o respeito as historia , aos modos de vida e aos mais variados entendimentos que 
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as diversas culturas estabelecem. O ano de 2019 projeta trabalhar com as 

unidades didáticas, que virão acompanhadas de subunidades e eixos transversais 

que serão citadas abaixo, bem como inserir projetos que causem impacto na 

comunidade escolar e que tenham sido pensados no coletivo com o intuito de 

fortalecer vínculos; relações interpessoais e que faça das crianças 

investigadores, autônomos e gerenciadores de informações, conscientes e 

participativos na sociedade e não acumuladores de conhecimentos. A relação 

ensino/aprendizagem deve ser voltada para a construção do conhecimento de 

maneira dinâmica, contextualizada, compartilhada, que envolva efetivamente a 

participação dos envolvidos num processo mútuo de troca de experiências. Nessa 

postura a aprendizagem se torna prazerosa, pois ocorre a partir dos interesses 

dos ambas as partes no processo, da realidade em que estes estão inseridos, o 

que ocasiona motivação, satisfação em aprender. 

Seguem os quadros de unidades didáticas e subunidades elaboradas para 

a execução do trabalho pedagógico conforme as indicações de saberes 

essenciais para a faixa etária a qual atendemos. 

 

 

 

 

 



30 

 

  

 

UNIDADE 1: ASAS PARA AS BORBOLETAS 

SUBUNIDADES:    Transição/Minha historia( identidade/autonomia/conhecendo a minha creche/) 
 

SUBUNIDADE 1:    
- MINHA HISTÓRIA                                                                                                                                             CRONOGRAMA: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL. 

JUSTIFICATIVA: Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente e confiante em suas capacidades, 
estabelecer vínculos afetivos e de troca entre adultos e crianças fortalecendo sua autoestima e ampliando gradualmente suas possibilidades de 
comunicação e interação social, estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo a articular seus interesses e pontos de vistas 
interagindo com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração, demonstrar gradativamente organização 
e independência na execução das atividades da vida diária (mamar, comer, brincar, realizar higiene pessoal, locomover-se, organizar brinquedos e 
livros, arrumar objetos pessoais e outros), perceber que suas ações causam reações e participar de atividades com regras por meio de atividades 
lúdicas. 

LINGUAGENS OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM  CONTÉUDO CULTURAL CRECHE 

  

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

 

Exploração de relações de medida, direção e posição no espaço. Medidas/Orientação espacial  2 ANOS 3 ANOS 

Identificação de pontos de referência para deslocar-se e situar-se no 
espaço. 

Orientação espacial X X 

Exploração do espaço através de experiências de deslocamentos de si e 
dos objetos. 

Orientação espacial X X 

Desenvolvimento de estratégias pessoais para a resolução de situações 
problema. 

Raciocínio lógico   
         X 

Realização de contagem oral em situações diversas. Contagem oral    

Exploração do espaço através de experiências de deslocamentos de si e 
dos objetos. 
 
 
 
 
 
 

Orientação espacial  X X 
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C
O

R
P

O
R

A
L 

Reconhecimento progressivo do próprio corpo em brincadeiras, no uso do  
espelho e na interação com os outros. 

Movimento X X 

Interação com outras crianças por meio do movimento. Movimento X X 

Adequação de gestos, movimentos e ritmos corporais a suas necessidades, 
intenções e ambientes, desenvolvendo a independência.  

Percepção temporal         X         X 

Exploração de diversas formas de comunicação (tônica, gestual e verbal). Comunicação/Movimento           X          X 

Realização de passeios a pé, na própria instituição e ou nas proximidades 
seguidas de conversas sobre tudo que foi observado e todas as ações e 
reações do corpo durante o trajeto. 

Atividades extra classe           X 

Participação em atividades de faz de conta, de modo que a criança vivencie 
diferentes papéis sociais. 

Interação social X X 

Desenvolvimento dos processos simbólicos, por meio da dramatização de 
histórias, músicas, entre outros, tendo o corpo como protagonista. 

História/ Musicalização X X 

 
 

A
R

TÍ
ST

IC
A

 

Participação em atividades com músicas usadas como fundo para a 
formação do repertório de memória e estimulação ao trabalho corporal 
livre. 

Músicas dia-a-dia X X 

Interação com o outro por meio de movimentos corporais e danças em 
grupos. 

Movimento X X 

Interpretação, improvisação e criação de canções individuais e coletivas. Expressão corporal           X 

Produção de sons com o próprio corpo, objetos e instrumentos. Percussão 
corporal. 

Expressão corporal         X         X 

Imitação de gestos, sons e movimentos. Expressão vocal/corporal        X         X 

  

O
R

A
L 

E 
ES

C
R

IT
A

 
   

Desenvolvimento da capacidade de lembrar e executar ações em passos 
sequenciais, seguindo instruções verbais. 

Exposição de ideias informais X X 

Expressão oral de desejos, necessidades e opiniões. Exposição de ideias informais X X 

Utilização de diferentes linguagens para comunicar-se e expressar-se 
(sorriso, choro, beijo, balanço de cabeça negativa ou positivamente etc.).  

Comunicação/Afeto X X 

Expressão de ideias e sentimentos por meio do desenho, comunicando 
experiências e registrando lugares, pessoas e objetos. 

Expressão artística  X X 

Percepção das imagens e gestos representando ideias a fim de relacioná- Expressão corporal   
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los a sua vivência. 
 

 

C
U

ID
A

D
O

 C
O

N
SI

G
O

 E
 

C
O

M
 O

 O
U

TR
O

 
Reconhecimento do ambiente escolar como local afetivo e protetor, que 
lhe transmite segurança e acolhimento. 

Ambiente escolar X X 

Vivência de atitudes de colaboração, solidariedade e respeito, 
identificando aos poucos diferenças em seu grupo, por meio da 
participação em situações cotidianas. 

Socialização  X X 

Construção de novas relações e vínculos afetivos com colegas, educadores 
e demais profissionais, lidando gradativamente com o sentimento de 
afastamento temporário do contexto familiar. 

Adaptação/Transição X X 

Conhecimento, utilização e questionamento de regras de convívio social. Regras de convivência X X 

Reconhecimento da importância da troca e da partilha dos brinquedos e 
outros materiais disponibilizados no grupo. 

Partilha  X X 

Identificação como membro de diferentes grupos sociais e distinção de seu 
papel dentro de cada um destes. 

Interação social  X X 

 IN
TE

R
A

Ç
Ã

O
 C

O
M

 A
 

N
A

TU
R

EZ
A

 E
 

SO
C

IE
D

A
D

E 

 
Reconhecimento de ações para uma boa convivência escolar e social. 
 
 
 

Regras de Convivência  
 

X 
 

X 
 

Participação em atividades que envolvam histórias, brincadeiras, jogos e 
canções que digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e de 
outros grupos. 

Tradições culturais X X 

 

D
IG

IT
A

L 

Utilizar máquinas fotográficas, tablets, câmeras digitais e ou aparelhos 
para capturar imagens diversas. 

Imagens X X 

Utilizar jogos educativos para produções em grupo e individuais, 
representando em desenho a sequência de histórias. 

Jogos educativos X X 

Utilizar jogos educativos para produções em grupo e individuais, 
representadas através de desenhos. 

Expressão artística  X X 
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UNIDADE 2: APERTANDO O LAÇOS 

SUBUNIDADES:COMPARTILHAR EXPERIÊNCIAS/MEU MUNDO É ASSIM 

SUBUNIDADE 1:   COMPARTILHAR EXPERIÊNCIAS( QUEM SOU EU ?)                                                       CRONOGRAMA:    MAIO, JUNHO E JULHO. 

JUSTIFICATIVA: As crianças, por serem capazes, aprendem e desenvolvem-se nas relações com seus pares e com adultos, explorando os materiais e 
os ambientes, participando de situações de aprendizagem interessantes, envolvendo-se em atividades desafiadores, enfim,  vivendo a infância.  

LINGUAGENS OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM  CONTÉUDO CULTURAL CRECHE 

  

 

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

 Desenvolvimento de estratégias pessoais para a 
resolução de situações problema. 

Situações problemas do dia-a-
dia. 

2 ANOS 3 ANOS 

Desenvolvimento da consciência das partes do 
corpo e da estatura. 

Medidas de comprimento X X 

Realização de contagem oral em situações 
diversas. 

Contagem oral dos colegas/ 
Quantos somos. 

X X 

Representação espacial (posição de pessoas e 
objetos: dentro/fora; em cima/embaixo; 
esquerdo/direito; frente/atrás/ao lado, etc.). 

Noções espaciais X X 

  

 

C
O

R
P

O
R

A
L 

Interação com outras crianças por meio do 
movimento. 

Movimento X X 

Participação de danças folclóricas (quadrilhas, 
brincadeiras de roda, brinquedos cantados, etc. 

Danças típicas X X 

Participação, reconhecimento e valorização das 

diversas manifestações culturais, como 

brincadeiras de roda, jogos, danças, festejos e 

canções tradicionais (pipa, cantigas de roda, pega-

pega, cabra-cega, barra-manteiga, pião, ciranda, 

esconde-esconde, elástico, bambolê, etc.) e demais 

manifestações que digam respeito às tradições 

culturais de sua comunidade e de outras. 

 

Brincadeiras 

antigas/Orientação 

corporal/espacial 

X X 
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Confecção de brincadeiras com materiais 

alternativos. 

Oficina de materiais 

recicláveis  

X X 

Participação de circuitos que envolvam habilidades 

de locomoção 

Circuito psicomotricidade  X X 

 

 

A
R

TÍ
ST

IC
A

 

   

Representação da figura humana por meio de 

desenhos, colagens, pinturas etc. 

 

Partes do corpo  X X 

Observação e análise das características corporais 

individuais: a forma, o volume e o peso. 

Medidas X X 

Desenvolvimento da sensibilidade, dos sentidos, da 

percepção, dos sentimentos, da percepção, dos 

sentidos e da imaginação por meio da apreciação e 

da produção artística. 

Produção artística X X 

Imitação de gestos, sons e movimentos. Dança e movimento X X 

Expressão vocal e corporal livre ou direcionada, de 

maneira lúdica, individual e coletivamente. 

Musicalização X X 

  

O
R

A
L 

E 

ES
C

R
IT

A
 

   

Percepção das imagens e gestos representando 

ideias a fim de relacioná-los a sua vivência. 

Exposição de ideais informais  X X 

Expressão oral de desejos, necessidades e 

opiniões. 

Exposição de ideais informais X X 

Relatos e experiências vividas Roda de conversa X X 
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Escuta frequente de histórias, contos, lendas, 

poemas, etc. 

Contação de histórias X X 

Expressão de ideias e sentimentos por meio do 
desenho, comunicando experiências e registrando 
lugares, pessoas e objetos. 

Desenho X X 

 

C
U

IA
D

O
 

C
O

N
SI

G
O

  E
 

C
O

M
 O

 O
U

TR
O

 
Reconhecimento de sua imagem no espelho e em 
diferentes fotografias. 

Identidade X X 

Utilização de diferentes linguagens no faz de conta, 
de modo a enriquecer a identidade 

Faz de conta X X 

Conhecimento e Reconhecimento de sua história 
de vida, individual e coletiva, por meio de 
construção de álbuns de fotografias, linhas do 
tempo, árvore genealógica etc. 

Identidade X X 

Percepção do próprio corpo e de como ele se 
movimenta e se expressa. 

Expressão corporal  X X 

Identificação e nomeação das principais partes do 
corpo (cabeça, braços, mãos, pernas, pés, barriga, 
partes do rosto, entre outras). 

Partes do corpo X X 

Participação na celebração de datas 
comemorativas, desde que associadas à história e 
às tradições, e discutidos os motivos pelos quais 
são comemoradas. 

 
Diversidade 
 

X X 

Reconhecimento dos diferentes grupos sociais 
(famílias, escola e outros). 

Convivência social 

  

D
IG

IT
A

L 

Utilizar máquinas fotográficas, tablets, câmeras 

digitais e ou aparelhos celulares para capturar 

vídeos diversos. 

Registro de imagens X X 

Utilizar jogos educativos para produções em grupo 

e individuais, representadas através de desenho.  

Produção artística/desenho X X 
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UNIDADE 2: APERTANDO LAÇOS 

SUBUNIDADE 2:   MEU MUNDO É ASSIM                                                                                                                CRONOGRAMA: MAIO, JUNHO E JULHO. 

JUSTIFICATIVA: O contato, a exploração, a experimentação, a manipulação de objetos, ou seja, a interações com o mundo físico e natural permitem ao 
bebê e à criança pequena conhecimentos práticos sobre seu meio. A medida que o aspecto psicomotor vai desenvolvendo-se, mais cresce a 
capacidade de movimentar-se, sondar, percorrer, examinar os espaços e os objetos. No processo de interação com o mundo físico e natural, a criança 
elabora explicações para os fenômenos e acontecimentos e também vai operando, formulando e refutando conceitos.  

LINGUAGENS OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM  CONTÉUDO CULTURAL CRECHE 

  

 

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

 

Desenvolvimento de estratégias pessoais para a resolução de 
situações problema. 

Situações problemas do dia-a-dia. 2 ANOS 3 ANOS 

Desenvolvimento da consciência das partes do corpo e da estatura. Medidas de comprimento X X 

Realização de contagem oral em situações diversas. Contagem oral dos colegas/ 
Quantos somos. 

X X 

Representação espacial (posição de pessoas e objetos: dentro/fora; 
em cima/embaixo; esquerdo/direito; frente/atrás/ao lado, etc.). 

Noções espaciais X X 

Identificação e manipulação de formas geométricas no cotidiano, 
por meio da observação e manipulação de objetos, elementos da 
natureza, entre outros. 

Formas geométricas  X X 

  

 

C
O

R
P

O
R

A
L 

Interação com outras crianças por meio do movimento. Movimento X X 

Participação em atividades de faz de conta, de modo que a criança 
vivencie diferentes papéis sociais. 

Interação social  X X 

Participação, reconhecimento e valorização das diversas 

manifestações culturais, como brincadeiras de roda, jogos, danças, 

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

cabra-cega, barra-manteiga, pião, ciranda, esconde-esconde, 

elástico, bambolê, etc.) e demais manifestações que digam respeito 

às tradições culturais de sua comunidade e de outras. 

 

Brincadeiras antigas/Orientação 

corporal/espacial 

X X 
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Confecção de brincadeiras com materiais alternativos. Oficina de materiais recicláveis  X X 

Participação de circuitos que envolvam habilidades de locomoção. Circuito psicomotricidade  X X 

 

 

A
R

TÍ
ST

IC
A

 
Representação da figura humana por meio de desenhos, colagens, 

pinturas etc. 

Partes do corpo  X X 

Observação e análise das características corporais individuais: a 

forma, o volume e o peso. 

Medidas X X 

Desenvolvimento da sensibilidade, dos sentidos, da percepção, dos 

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

da apreciação e da produção artística. 

Produção artística X X 

Imitação de gestos, sons e movimentos. Dança e movimento X X 

Expressão vocal e corporal livre ou direcionada, de maneira lúdica, 

individual e coletivamente. 

Musicalização X X 

  

O
R

A
L 

E 
ES

C
R

IT
A

 

   

Percepção das imagens e gestos representando ideias a fim de 

relacioná-los a sua vivência. 

Exposição de ideais informais  X X 

Expressão oral de desejos, necessidades e opiniões. Exposição de ideais informais X X 

Relatos e experiências vividas Roda de conversa X X 

Escuta frequente de histórias, contos, lendas, poemas, etc. Contação de histórias X X 

Expressão de ideias e sentimentos por meio do desenho, 
comunicando experiências e registrando lugares, pessoas e objetos. 
 
 
 

Desenho X X 
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C
U
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A

D
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 C
O

N
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G
O

 

E 

C
O

M
 

O
 O

U
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O
 

Reconhecimento de sua imagem no espelho e em diferentes 
fotografias. 
 
 

Identidade X X 

Utilização de diferentes linguagens no faz de conta, de modo a 
enriquecer a identidade 
 
 

Faz de conta X X 

Conhecimento e Reconhecimento de sua história de vida, individual 
e coletiva, por meio de construção de álbuns de fotografias, linhas 
do tempo, árvore genealógica etc. 

Identidade X X 

Percepção do próprio corpo e de como ele se movimenta e se 
expressa. 

Expressão corporal  X X 

Identificação e nomeação das principais partes do corpo (cabeça, 
braços, mãos, pernas, pés, barriga, partes do rosto, entre outras). 

Partes do corpo X X 

Participação na celebração de datas comemorativas, desde que 
associadas à história e às tradições, e discutidos os motivos pelos 
quais são comemoradas. 

 
Diversidade 
 

X X 

Reconhecimento dos diferentes grupos sociais (famílias, escola e 
outros). 

Convivência social X X 

  

D
IG

IT
A

L 

Utilizar máquinas fotográficas, tablets, câmeras digitais e ou 

aparelhos celulares para capturar vídeos diversos. 

Registro de imagens X X 

Utilizar jogos educativos para produções em grupo e individuais, 

representadas através de desenho.  

Produção artística/desenho   

Utilizar jogos educativos para produções em grupo e individuais, 

representando em desenho a sequência de histórias. 

Produção artística/desenho X X 
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UNIDADE 3: EU APRENDO BRINCANDO 

SUBUNIDADES:JOGOS COOPERATIVOS e - TRANSIÇÃO                           CRONOGRAMA: AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. 

SUBUNIDADE 1-JOGOS COOPERATIVOS 

JUSTIFICATIVA:A ludicidade, como prática pedagógica, possibilita que as interações entre as crianças e seus pares e entre elas e os adultos se 

constituam como instrumento de promoção da imaginação, da exploração e da descoberta. Isso posto, torna-se fundamental que o educador que lida 

com a criança tenha clareza sobre a importância da ludicidade para o desenvolvimento dela e o papel das brincadeiras em suas atividades de cuidar e 

educar. 

LINGUAGENS OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM CONTÉUDO CULTURAL CRECHE 

  

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

 

Desenvolvimento de estratégias pessoais para a resolução 

de situações problema. 

Resolução de conflitos 2 ANOS 3 ANOS 

Identificação de pontos de referência para deslocar-se 

situar-se no espaço 

Movimento X X 

Identificação e reprodução gradativa de trajetos com dados 

predeterminados, por meio de brincadeiras e jogos. 

Noção de espaço X X 

Identificação de pontos de referência para deslocar-se e 

situar-se no espaço 

Movimento X X 

Desenvolvimento da consciência das partes do corpo e da  X X 
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estatura 

 

  

C
O

R
P

O
R

A
L 

Interação com outras crianças por meio do movimento. Brincadeiras dirigidas X X 

Participação de danças folclóricas (quadrilhas, brincadeiras 

de roda, brinquedos cantados, etc. 

Danças /Movimento X X 

Participação, reconhecimento e valorização das diversas 

manifestações culturais, como brincadeiras de roda, jogos, 

danças, festejos e canções tradicionais (pipa, cantigas de 

roda, pega-pega, cabra-cega, barra-manteiga, pião, ciranda, 

esconde-esconde, elástico, bambolê, etc.) e demais 

manifestações que digam respeito às tradições culturais de 

sua comunidade e de outras. 

Ludicidade X X 

Confecção de brincadeiras com materiais alternativos. Oficina X X 

Participação de circuitos que envolvam habilidades de 

locomoção 

Circuito X X 

 

 

A
R

TÍ
ST

IC
A

 

Percepção de sons e ruídos: descobertas e relação as suas 

fontes sonoras. 

Som X X 

Expressão livre e direcionada por meio do conto. Contação de história X X 

Produção de sons com o próprio corpo, objetos e 

instrumentos. Percussão corporal. 

Expressão corporal X X 
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Imitação de gestos, sons e movimentos. Dança e movimento X X 

Expressão vocal e corporal livre ou direcionada, de maneira 

lúdica, individual e coletivamente. 

Musicalização X X 

  

O
R

A
L 

E 
ES

C
R

IT
A

 

   

Percepção das imagens e gestos representando ideias a fim 

de relacioná-los a sua vivência. 

Brincadeiras dirigidas X X 

Escuta frequente de histórias, contos, lendas, poemas, etc.  X X 

Reconto, de maneira paulatina, de histórias vivenciadas, 

lidas ou contadas verbalmente. 

Contação de história X X 

Criação, reconhecimento e autoexpressão nas brincadeiras 

de faz de conta, lançando mão da imaginação e memória. 

Brincadeiras X X 

Acesso a diversos jogos que relacionam a fala com a escrita 

por meio da dança, do teatro, da música, da matemática. 

Jogos X X 

 

C
U

ID
A

D
O

 C
O

N
SI

G
O

 

E 
C

O
M

 

O
 O

U
TR

O
 

Experimentação de movimentos  corporais, distinguindo 

seu próprio corpo do mundo e dos objetos e estabelecendo 

a imagem do seu corpo. 

Expressão corporal X X 

Conhecimento, utilização e questionamento de regras de 

convívio social 

Socialização X X 

Reflexão sobre o que é certo e errado, respeitando a 

opinião individual e coletiva, compreendendo as regras e 

combinados. 

Respeito X X 
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Percepção do próprio corpo e de como ele se movimenta e 

se expressa. 

Expressão corporal X X 

Valorização do diálogo ou outros modos de comunicação, 

como formas de lidar com os conflitos e construir 

consensos. 

Diálogo X X 

 

IN
TE

R
A

Ç
Ã

O
 C

O
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N
A
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R
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C
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D

A
D
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Participação em atividades que envolvam histórias, 

brincadeiras, jogos e canções que digam respeito ás 

tradições culturais de sua comunidade e de outros. 

Atividades direcionadas X X 

Guarda dos objetos, brinquedos e materiais nos devidos 

lugares, após sua utilização, com independência. 

Organização do espaço X X 

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 etc. 

Conscientização X X 

 D
IG

IT
A

L 

Utilizar máquinas fotográficas, tablets, câmeras digitais e ou 

aparelhos celulares para capturar vídeos diversos. 

 

Registro de imagens X X 
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UNIDADE 3: EU APRENDO BRINCANDO 

SUBUNIDADE 2:TRANSIÇÃO                                                                         CRONOGRAMA: AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 

JUSTIFICATIVA:A ludicidade, como prática pedagógica, possibilita que as interações entre as crianças e seus pares e entre elas e os adultos se 

constituam como instrumento de promoção da imaginação, da exploração e da descoberta. Isso posto, torna-se fundamental que o educador que lida 

com a criança tenha clareza sobre a importância da ludicidade para o desenvolvimento dela e o papel das brincadeiras em suas atividades de cuidar e 

educar. 

LINGUAGENS OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM CONTÉUDO CULTURAL CRECHE 

  

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

 

Desenvolvimento de estratégias pessoais para a resolução 

de situações problema. 

Resolução de conflitos 2 ANOS 3 ANOS 

Identificação de pontos de referência para deslocar-se 

situar-se no espaço 

Movimento X X 

Identificação e reprodução gradativa de trajetos com dados 

predeterminados, por meio de brincadeiras e jogos. 

Noção de espaço X X 

Identificação de pontos de referência para deslocar-se e 

situar-se no espaço 

Movimento X X 

Desenvolvimento da consciência das partes do corpo e da 

estatura 

 

 

 X X 
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C
O

R
P

O
R

A
L 

Interação com outras crianças por meio do movimento. Brincadeiras dirigidas X X 

Participação de danças folclóricas (quadrilhas, brincadeiras 

 de roda, brinquedos cantados, etc 

Danças /Movimento X X 

Participação, reconhecimento e valorização das diversas 

manifestações culturais, como brincadeiras de roda, jogos, 

danças, festejos e canções tradicionais (pipa, cantigas de 

roda, pega-pega, cabra-cega, barra-manteiga, pião, ciranda, 

esconde-esconde, elástico, bambolê, etc.) e demais 

manifestações que digam respeito às tradições culturais de 

sua comunidade e de outras. 

Ludicidade X X 

Confecção de brincadeiras com materiais alternativos. Oficina X X 

Participação de circuitos que envolvam habilidades de 

locomoção 

 

Circuito X X 

  A
R

TÍ
ST

IC
A

 

Percepção de sons e ruídos: descobertas e relação as suas 

fontes sonoras. 

Som X X 

Expressão livre e direcionada por meio do conto. Contação de história X X 

Produção de sons com o próprio corpo, objetos e 

instrumentos. Percussão corporal. 

Expressão corporal X X 

Imitação de gestos, sons e movimentos. Dança e movimento X X 
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Expressão vocal e corporal livre ou direcionada, de maneira 

lúdica, individual e coletivamente. 

 

Musicalização X X 

  

O
R

A
L 

E 
ES

C
R

IT
A

 

   

Percepção das imagens e gestos representando ideias a fim 

de relacioná-los a sua vivência. 

Brincadeiras dirigidas X X 

Escuta frequente de histórias, contos, lendas, poemas, etc.  X X 

Reconto, de maneira paulatina, de histórias vivenciadas, 

lidas ou contadas verbalmente. 

Contação de história X X 

Criação, reconhecimento e autoexpressão nas brincadeiras 

de faz de conta, lançando mão da imaginação e memória. 

Brincadeiras X X 

Acesso a diversos jogos que relacionam a fala com a escrita 

por meio da dança, do teatro, da música, da matemática. 

Jogos X X 

 

 

C
U

ID
A

D
O

 C
O

N
SI

G
O

 E
 

C
O

M
 O

 O
U

TR
O

 

Experimentação de movimentos  corporais, distinguindo 

seu próprio corpo do mundo e dos objetos e estabelecendo 

a imagem do seu corpo. 

Expressão corporal X X 

Conhecimento, utilização e questionamento de regras de 

convívio social 

Socialização X X 

Reflexão sobre o que é certo e errado, respeitando a 

opinião individual e coletiva, compreendendo as regras e 

combinados. 

Respeito X X 
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Percepção do próprio corpo e de como ele se movimenta e 

se expressa. 

Expressão corporal X X 

Valorização do diálogo ou outros modos de comunicação, 

como formas de lidar com os conflitos e construir 

consensos. 

 

 

 

 

Diálogo X X 

 

IN
TE

R
A

Ç
Ã

O
 C

O
M

 A
  

N
A

TU
R

EZ
A

 E
 S

O
C

IE
D

A
D

E 

  

Participação em atividades que envolvam histórias, 

brincadeiras, jogos e canções que digam respeito ás 

tradições culturais de sua comunidade e de outros. 

 

 

 

Atividades direcionadas X X 

Guarda dos objetos, brinquedos e materiais nos devidos 

lugares, após sua utilização, com independência. 

Organização do espaço X X 

Desenvolvimento da compreensão da importância da 

conservação e do uso racional de objetos utilizados 

Conscientização X X 
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individual e coletivamente, como o manuseio correto de 

um livro, o bom uso dos brinquedos, o aproveitamento do 

espaço de uma folha de papel etc. 

 

    
   

 D
IG

IT
A

L 

Utilizar máquinas fotográficas, tablets, câmeras digitais e ou 

aparelhos celulares para capturar vídeos diversos. 

 

 

Registro de imagens X X 
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                                                                Eixos Transversais 

Eixos transversais 
OBJETIVOS DA APRENDIZAGENS/ PCNS 

 
CONTEÚDOS CULTURAIS 

PROGRESSÃO 

CURRICULAR 

Educação para a 

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 

 

 

2 ANOS 3 ANOS 

x X 

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 

Cidadania e Educação 

em e para os Direitos 

Humanos 

Realizar atividades que levem ao aluno 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.  

Valores humanos  

   x X 
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Educação para 

Diversidade 

Vivenciar a construção de cidadãos comprometidos com o ato de 

cuidar da vida, em todas as fases e tipos, pensando no hoje e nas 

próximas gerações. 

Implementar ações voltadas para o diálogo, reconhecimento e 

valorização desses grupos. 

 

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 
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10 – PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO 

ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

 

 No Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência a 

avaliação é direcionada para o acompanhamento do desenvolvimento infantil, no que diz 

respeito aos aspectos motores, socioafetivos e cognitivos. Ela promove a melhoria da 

ação pedagógica, na medida em que fornece informações e subsídios capazes de 

favorecer o desenvolvimento da criança e ampliar seus conhecimentos. 

Nesse processo, o professor assume o papel de mediador, questionador e 

investigador, promovendo a ressignificação das experiências vivenciadas pelas crianças, 

gerando avanços na aprendizagem. Dessa forma, busca-se que a                                                                                                                                

avaliação seja construída no diálogo entre o professor e o aluno, compreendendo o nível 

de assimilação e construção do conhecimento.  

  A avaliação considera a particularidade de cada criança, conforme suas 

habilidades, evoluções e dificuldades. Este acompanhamento é contínuo, realizado 

mediante observações do desenvolvimento e da aprendizagem da criança, que servirá 

para o planejamento de atividades e para a elaboração de projetos voltados para 

atender a criança de modo integral. Dentre os aspectos observados estão à interação, a 

participação, a autonomia, a identidade pessoal, as linguagens, entre outros. 

 O resultado da avaliação do desenvolvimento do aluno é expresso no Relatório 

Descritivo Individual (RDIA) e através do portfólio, que é um instrumento de coletânea 

das atividades realizadas pelos alunos, capaz de expressar seu desenvolvimento no 

processo educativo possibilitando para o familiar um acompanhamento qualitativo do 

processo de socialização a qual as crianças veem sendo inseridas. Esses instrumentos 

são apresentados semestralmente aos pais ou responsáveis, para que eles possam 

acompanhar a evolução da criança e também possam dar continuidade ao trabalho 

realizado na instituição familiar. Também é realizado o controle da frequência pré-

escolar, sendo exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de 

horas letivas. A relação dos alunos que apresentarem quantidade de faltas acima de 

50% do percentual permitido será notificada ao Conselho Tutelar, ao juiz competente e 

ao respectivo representante do Ministério Público, conforme prevê a legislação.  

Ainda como estratégia de implementação do processo de educação das crianças 

o CCEIMMP promove  o conselho de classe onde envolve os profissionais que estão 

diretamente em contato com as crianças atuando no processo ensino-aprendizagem, 
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esses discutem acerca da aprendizagem dos alunos, o desempenho dos docentes, os 

resultados das estratégias de ensino empregadas, a adequação da organização 

curricular e outros aspectos referentes a esse processo, a fim de avaliá-lo coletivamente, 

mediante diversos pontos de vista.Lembrando que esse momento inclui  momentos de 

se pensar  juntos com o objetivo de ponderar, aconselhar, orientar, propor, discernir as 

melhores intervenções e soluções para uma determinada questão. 

 

11 – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

 A avaliação institucional se efetiva no diálogo entre pais, alunos, educadores e 

direção, em que são apresentados os interesses e convicções dos grupos, de forma a 

promover a gestão democrática de caráter emancipatório e visando mudanças 

qualitativas nas ações desenvolvidas pela Instituição. Dessa forma, a participação da 

comunidade escolar se concretiza através de reuniões, questionários e aplicação de 

dinâmicas e no Conselho Escolar. 

 Com os pais e/ou responsáveis, são realizadas reuniões semestrais para o 

preenchimento de questionários de múltipla escolha sobre a Instituição no geral 

(infraestrutura, profissionais, atendimento, etc.) e sobre a compreensão da qualidade 

dos procedimentos pedagógicos, coletando sugestões. 

 Com os docentes e demais colaboradores são realizados acompanhamento e 

avaliação do desempenho; questionários abertos, oficinas reflexivas e estudos para 

compreender as concepções de infância, criança e avaliação para verificar a percepção 

da instituição. Ao longo do ano de 2018 aplicamos o Projeto Brincando de se olhar que 

prioriza “ Cuidar de quem Cuida” acolhendo demandas pessoais, de equipe e que serão 

contribuições efetivas para a formação pessoal. 

 Por sua vez, com os alunos, são utilizadas atividades de desenho e rodas de 

conversas, para coletar informações sobre como a instituição é percebida pelos 

mesmos. 

 Os resultados obtidos através desses instrumentos são 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. Após todo esse processo, para que as famílias tenham conhecimento das 

principais concepções adotadas pelo corpo institucional, é realizada a divulgação da 

Proposta Pedagógica e do Regimento Escolar, possibilitando o acompanhamento e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
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avaliação da sua execução, sendo discutido nas reuniões do Conselho Escolar. Essa 

ação ocorre na primeira reunião de pais no início do ano letivo, em que os principais 

tópicos destes documentos são apresentados, bem como disponibilizadas cópias na 

Secretaria para que possam ter acesso. 

 O aprimoramento institucional também é realizado através da melhoria do 

processo de ensino-aprendizagem, que engloba todos os profissionais pertencentes a 

instituição, não sendo algo voltado apenas para o aluno. A formação continuada 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 estratégias: 

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

formação permanente do corpo docente; 

II. Participação em cursos, congressos e eventos de capacitação promovidos 

pela SEEDF e comunidade; 

IV. Reuniões de estudo, de forma sistemática, com leituras de textos atuais e 

temas variados. 

 

12 – GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA 

 

          O Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência adota a 

gestão democrática participativa, pois ela possibilita a participação de toda a 

comunidade escolar nos processos e decisões pedagógicas da instituição. Conforme 

assegura as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, as propostas 

pedagógicas das instituições de Educação Infantil deverão prever condições para o 

trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem: 

“o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos 

que garantam a gestão democrática e a consideração dos saberes da comunidade” 

(BRASIL, 2009, Art. 8º, § 1º, IV). 

 A equipe pedagógica da instituição é composta pelo Gestor, Coordenador 

Pedagógico, Professores, Monitor, Orientador Educacional, Nutricionista, Secretária 

Escolar, Psicólogo e as famílias, que juntos buscam, da melhor maneira, cooperar com 

as necessidades de cada membro.  
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         O Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência define 

competências que norteiam os diversos segmentos que compõem a estrutura 

administrativa e pedagógica, apresentados a seguir. 

 

 Política de Direção – coordena e preside o fundamento do processo 

pedagógico, a ação do coordenador, as atividades dos educandos e as relações 

da comunidade escolar, zelando para que se cumpra, no âmbito de sua ação, a 

ordem educacional vigente no país. 

 

 Política Pedagógica - diagnostica, planeja, orienta e avalia as atividades 

didático-pedagógicas, visando à qualidade e a unidade do processo ensino-

aprendizagem. Proporciona condições para o desenvolvimento integral e 

harmônico do educando, promovendo o seu ajustamento à escola; à família e à 

comunidade. A instituição oferece momentos em que a escola, família e 

comunidade possam estar juntas, participando de eventos que proporcionem 

uma maior interação no processo pedagógico e almejando o êxito do ensino 

aprendizagem do discente, exercido em conjunto com professor e coordenador. 

 

 Gestão democrática - Conselho Escolar possui a atribuição de deliberar nos 

casos de sua competência, e “aconselhar” os dirigentes, no que julgar prudente, 

sobre as ações a empreender e os meios a utilizar para o alcance dos fins da 

escola. Se configura como instrumento de tomada de decisões coletivas, própria 

expressão da comunidade levando em conta todos os atores envolvidos no 

processo educativo. Constitui na própria expressão da escola, como seu 

instrumento de decisão. Representa a escola, sendo a expressão e o veículo do 

poder da cidadania, da comunidade a quem a escola efetivamente pertence. 

Tendo como pressupostos o exercício de poder, pela participação das 

“comunidades escolar e local” (LDB, art. 14).  

 

O Conselho existe para dizer aos dirigentes o que a comunidade quer da escola, 

e no âmbito de sua competência, o que deve ser feito. Os conselhos para poder falar ao 

governo da escola em nome da comunidade (escolar e local), desde os diferentes 

pontos de vista, a composição precisa representar a diversidade, a pluralidade das 

vozes de sua comunidade. A visão do todo requer a vista desde os diferentes pontos: da 

direção, dos professores, dos funcionários, dos pais, dos estudantes e de outros atores 

sociais aos quais a escola pertence.  
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 O Conselho será a voz e o voto dos diferentes atores da escola, internos e 

externos, desde os diferentes pontos de vista, deliberando sobre a construção e a 

gestão de seu projeto político pedagógica. Instrumento de tradução dos anseios da 

comunidade, não de legitimação da voz da direção. Pergunta essencial: a quem 

pertence a escola? O conselho congregue em síntese o significado social da escola, 

para contribuir-se a voz da pluralidade dos atores sociais a quem a escola pertence, de 

ouvir opiniões   e ser assertivo na tomada de decisões. 

Alguns poucos sistemas educacionais adotam a figura do conselho escolar, como 

colegiado deliberativo, consultivo, fiscal e mobilizador, inserido na estrutura de gestão da 

escola e regulamenta em seu regimento. 

 
Competências atribuídas aos conselhos: 

 Deliberativo: decidir, deliberar, aprovar, elaborar. 

 Consultivo: opinar, emitir parecer, discutir, participar. 

 Fiscal: fiscalizar, acompanhar, supervisionar, aprovar prestação de contas. 

 Mobilizadora: apoiar, avaliar, promover, estimular e outros não-incluídos 

acima. 

 
Composição e funcionamento do Conselho Escolar na CCEIMMP: 

 Conselho Escolar (pertencente da estrutura escolar)  

 Normas do sistema e regimento da escola – Regulamentação; 

 Membros - Categorias: 

Diretora da escola - membro nato; 

2 Professora (um maternal I e um maternal II); 

3 monitores (duas de sala e 1 volante) 

2 estudantes (maternal 1 e maternal 2) 

6 pais/responsáveis 

 Eleito pelos pares (Escola) 

 Presidência (Eleito pelos pares) 

 Funções pedagógicas e administrativos e fiscais sobre os recursos 

financeiros, Unidade executora. 

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

propiciada na execução e implementação da Proposta Pedagógica; na execução das 

festividades; rodas de conversa com os pais; conselhos escolares com a participação da 

comissão de pais, reuniões bimestrais com palestras preventivas e informativas; e nas 

reuniões semestrais para conhecimento do Relatório Descritivo Individual da criança e 

preenchimento de questionários institucionais avaliativos. 
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BRINCANDO DE SE OLHAR 
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