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APRESENTAÇÃO 

 O presente documento tem como objetivo definir a organização curricular e 

orientar a prática pedagógica da instituição, em consonância com a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9.394/96), a Constituição Federal Brasileira, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, os Parâmetros Curriculares Nacionais, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil em articulação com o 

Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal, Diretrizes de 

Avaliação Educacional: Aprendizagem, Institucional e em Larga Escala, bem como 

as Orientações Pedagógicas para as Instituições Educacionais Parceiras que 

ofertam Educação Infantil. 

 Esta proposta pedagógica foi elaborada coletivamente e de modo reflexivo, no 

qual considerou-se a realidade da comunidade onde a instituição está 

geograficamente localizada, priorizando melhorias na qualidade de ensino ofertado 

às crianças matriculadas na Educação Infantil. 

 Além dos documentos supracitados, para a orientação da prática pedagógica 

foram aplicados questionários, dinâmicas, tanto individual como coletiva, com o 

propósito de colher informações sobre o contexto da escola e da comunidade. Tais 

ferramentas foram fundamentais para refletirmos questões como inclusão, 

autonomia, solidariedade e diversidade, dialogando com a realidade da família, da 

filiação socioafetiva e suas peculiaridades. Dentro desta esfera, espera-se uma 

contextualização e maior participação da comunidade escolar, para um melhor 

desenvolvimento integral da criança.  

 A proposta ora elaborada não considera o processo de ensino e de 

aprendizagem como situações prontas e inacabadas, mas que constantemente se 

transformam. São processos construídos dentro das diversas relações sociais 

existentes na instituição, portanto, incentiva-se a participação familiar e a 

ressignificação da relação entre professor e estudantes, e elaboração em fazer 

acontecer de fato “o direito de todos a uma educação com qualidade social”. 

 Desta forma, essa proposta pretende atuar e orientar os funcionários e 

comunidade do Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família, quanto 

aos procedimentos essenciais na sua ação educativa. A intenção é que este 

trabalho represente uma consistente e significativa contribuição a todos os 



 

 

envolvidos na Educação Infantil. Para tanto, esta proposta apresenta sucintamente a 

história e realidade desta instituição, bem como a metodologia de ensino escolhida, 

sua organização e estrutura física para acolher as crianças, as famílias e os 

profissionais que atuam.  
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 INTRODUÇÃO 
 
Ao elaborar a Proposta Pedagógica, o Centro de Convivência e Educação Sagrada 

Família busca destacar a sua função principal que é cuidar e educar, consolidando, 

desta forma, o seu papel social e viabilizar o sucesso educacional das crianças 

assistidas preservando o bem-estar físico e mental; estimulando seus aspectos, 

cognitivo, emocional e social. 

Ao ofertar a educação infantil buscamos realizar um trabalho onde a educação e os 

cuidados estejam presentes, com foco nos princípios que norteiam esta etapa da 

educação básica que são: éticos, políticos e estéticos, além da sensibilidade, 

criatividade, ludicidade e diversidade de manifestações artísticas e culturais que irão 

direcionar o processo ensino aprendizagem do aluno. 

Decidimos por uma fundamentação pedagógica que permita acompanhar o 

educando em seu desenvolvimento considerando suas particularidades e ao mesmo 

tempo oferecendo suporte afetivo e educativo. 

Esta Proposta é flexível e será permanentemente revisada, atualizada e 

concretizada nos projetos educacionais, planejados periodicamente. Nela, estão 

contidas as tendências pedagógicas contemporâneas utilizadas na educação infantil, 

bem como, o sistema de estimulação, acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento das crianças. As metas aqui propostas efetivar-se-ão em parceria 

com toda a comunidade escolar e com o real comprometimento de todos os 

profissionais que a elaboraram.  

Não deseja ser, portanto um manual de ação pedagógica, mas um caminho aberto 

para ser enriquecido pela dinâmica da prática, tanto nos aspectos estruturais, como 

nos conteúdos e metodologias educacionais praticados. Pretendemos que esta 

proposta seja impulsora e condutora do bom desempenho do corpo técnico e 

administrativo no alcance das metas e objetivos que a escola se propõe a 

concretizar durante a sua trajetória. 

A concretização de boas Propostas Pedagógicas inicia-se pela consideração de que 

os professores de Educação Infantil apropriam-se de modelos pedagógicos e de 

representações sociais aprendidos em programas de formação profissional ou 

vividos em suas experiências profissionais como elementos canalizadores das ações 

educativas. 
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As políticas de educação infantil devem garantir os direitos do aprender, interagir, do 

cuidar e brincar, dimensões indissociáveis nas práticas educativas com crianças, 

bem como se constituir em política de Estado. 

Os fundamentos teóricos e princípios adotados para a construção da Proposta 

Pedagógica do Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família 

respaldam-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, Estatuto da Criança e do 

Adolescente e no Currículo em Movimento da Educação Infantil do Distrito Federal. 

 

2- ORIGEM HISTÓRICA, NATUREZA E CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO  

 

 O Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família mantido pelas 

Obras Assistenciais Pe. Natale Battezzi é uma Instituição Filantrópica de interesse 

Público, Social e Educacional, com grande relevância Social nas comunidades do 

Gama-DF e Santa Maria-DF foi fundado em 20 de fevereiro de 1988. 

Atualmente somos 3 unidades (três) de Centro de Convivência e Educação 

Infantil uma no Gama e duas em Santa Maria. A fundação da Unidade II – Centro de 

Convivência e Educação Infantil Sagrada Família, em Santa Maria surgiu em 1º de 

abril de 1996, para crianças de faixa etária de 2 a 5 anos.  A partir do ano de 2009, a 

creche passou a ser denominado Centro de Convivência e Educação Infantil 

Sagrada Família, localizada no Setor Sul Comércio Local 103, Lote F, Área Especial 

– Santa Maria – DF.  

O Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família destina-se à 

prestação de serviços educacionais a clientela local de Santa Maria, em período 

integral, com o intuito de oportunizar as crianças uma educação adequada e de 

qualidade, direcionada aos valores cristãos e de boa convivência.  

A instituição firmou convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Transferência de Renda (SEDEST) no período de 2000 a abril de 2010 com 

atendimento integral as crianças. Priorizava o atendimento do cuidar e das 

atividades socioeducativas dirigidas por monitores e auxiliares de sala. 

  Em 2009 a instituição firmou parceria com a Secretaria de Educação do 

Distrito Federal, o qual trouxe muitos benefícios no aspecto físico, pedagógico, 

contratação de recursos humanos qualificados, bem como aperfeiçoamento 

profissional, acompanhamento nutricional e ampliação de meta.  
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O planejamento das metas específicas de atendimento são executados 

mediante exigências da Secretaria de Educação, por meio da prestação de contas, 

bem como relatórios técnicos ao fim de cada exercício, contemplando os elementos 

pertinentes aos resultados alcançados bem como a descrição de toda atividade 

realizada. 

Destaca-se que no ano de 2009 a 2010 a instituição possuía o convênio com as 

duas Secretarias, sendo em seguida optado por permanecer apenas conveniada 

com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Ressalta-se, ainda que 

esta parceria foi crucial para aprimoramento e continuidade do atendimento de 

qualidade para a comunidade local.  

       Esta instituição educacional obteve seu credenciamento pela Portaria nº 188, de 

4 de dezembro de 2012, para ofertar a educação infantil creche para crianças de 2 e 

3 anos de idade e pré-escola para crianças de 4 e 5 anos de idade. 

 

 3- FUNDAMENTOS NORTEADORES DA PRÁTICA EDUCACIONAL 
 

O Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família é uma instituição 

vinculada ao sistema de Educação do Distrito Federal, fundamentada na legislação 

vigente. O fator decisivo da proposta pedagógica é a importância da atividade 

construtiva da criança de forma integral, respeitando o tempo e espaço de 

aprendizagem para que o conhecimento possa efetivar-se com a busca pessoal e a 

troca de experiências. 

Os princípios que nortearão o trabalho desta instituição educacional são os 

expressos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e no 

Currículo em Movimento da Secretaria de Educação a seguir: 

3.1 – Epistemológico 
Mais do que ser uma agência socializadora de conhecimentos, a escola deve 

contribuir para a formação de capacidades para pensar de forma criativa e 

inovadora, pois a aprendizagem ocorre através das descobertas realizadas pela 

criança. Em um processo contínuo de fazer e refazer, a criança constrói seu 

conhecimento de modo espontâneo testando hipóteses ao explorar o meio, sendo o 

ato de brincar e os brinquedos meios facilitadores. 
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3.2 – Didático-Pedagógico 
 O processo pedagógico deve contemplar, além dos saberes universalmente 

consagrados, alguns aspectos desconsiderados na maioria dos espaços escolares 

que são: a criticidade, a criatividade, a curiosidade, o conflito, as contradições, a 

problematização, a construção e a provisoriedade do conhecimento, a busca da 

totalidade do saber, a avaliação, a distribuição do tempo na escola e a gestão 

democrática de todo o processo educacional, viabilizada por uma aprendizagem 

dialógica que garanta o desenvolvimento da autonomia. 

3.3 – Éticos 
A aprendizagem coletiva é destaque do projeto pedagógico, pois se acredita 

que a interação entre os alunos é fator de enriquecimento e ampliação do processo 

individual de aprendizagem, bem como para a cooperação e a formação pessoal, 

tão necessários para a construção de valores que sustentam o convívio social. 

O Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família, objetiva semear 

valores de amor, justiça, paz, respeito ao próximo e as singularidades de cada ser. 

Bem como a promoção do bem estar físico, social e mental.  

3.4 - Estéticos 
O conhecimento é concebido como algo construído na relação do sujeito com o 

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

social. O ato de brincar e desenhar são os principais propulsores para a socialização 

e construção do conhecimento, no qual, a criança interage e comunica-se com o 

meio, manifestando seus entendimentos e expressando os sentimentos. 

Sendo assim, a educação, é dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tendo por finalidade o 

pleno desenvolvimento do educando. Logo, o ensino será ministrado, contemplando, 

ainda, os seguintes princípios: 

I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  

II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 

arte e o saber;  

III. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;  

IV. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  

V. Gestão democrática do ensino público, na forma da Lei. 

VI. Garantia do Padrão de qualidade. 
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Nesta etapa da educação básica buscamos valorizar a trajetória de vida onde 

são adquiridos conhecimentos por suas próprias experiências, por suas relações 

com os outros e advindas do âmbito familiar, centrando no sujeito um processo de 

aprendizagem social, priorizando a pratica de atividades educativas e culturais, 

como passeios, teatro, cinema, rodas de conversas, criação, incentivam a 

participação de educandos e educadores em processos artísticos.  

Os projetos e atividades desenvolvidos na instituição promovem um 

enriquecimento cultural, oportunizando a apreciação de suas próprias criações e a 

exposição para os outros educandos e comunidade escolar. 

Nos jogos, nas brincadeiras de faz de conta e nos espaços organizados em 

sala de aula, as crianças demonstram os conhecimentos já trabalhados. O espaço 

deve ser lúdico, transmitindo segurança, tanto para as famílias quanto para as 

crianças, e também privilegiar a brincadeira, a diversidade, as relações entre as 

crianças de diferentes idades, a espontaneidade, o cuidado e a educação de forma 

indissociável.  

 

4 – MISSÃO E OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

 

A CCEISF acredita, ainda, que a educação é um processo de parceria, em que 

a família e a instituição precisam estar irmanadas num 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, para as crianças aqui matriculadas, pautada em 

valores de fraternidade, igualdade e respeito ao próximo. Além de desenvolver 

ações no âmbito familiar, contribuindo para um crescimento saudável e que por 

consequência se estende à comunidade. 

  Em consideração a nossa missão e em consonância com o art.2º da Lei de 

Diretrizes e bases, onde diz que a educação, dever da família e do Estado, inspirada 

nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade 

o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho. Esta instituição educacional tem como objetivos 

institucionais: 
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I.  Estimular a formação integral do aluno, tornando-o um ser consciente, livre, 

integrado e participativo na construção da história, em consonância com os 

princípios da Educação Nacional; 

II. Prestar assistência educativa à criança com vistas a assegurar condições de 

desenvolvimento nos aspectos sociais, afetivo, cristão, cognitivo e motor; 

III. Viabilizar a integração escola-família-comunidade, favorecendo o 

desenvolvimento de aptidões intelectuais estéticas e criativas dos alunos, 

através de um processo participativo, coerente e responsável; 

IV. Promover o aprimoramento moral, cultural, ecológico, compreendendo os 

direitos e deveres da pessoa humana, contribuindo para o desenvolvimento 

de suas potencialidades; 

V. Favorecer o desenvolvimento do espírito crítico, da criatividade e da 

logicidade, atendendo as suas diferenças individuais e ao seu ritmo; 

VI. Oportunizar vivências que favoreçam o crescimento global e harmônico do 

educando, envolvendo os aspectos psicológicos, socioculturais, cognitivos, 

motores e afetivos; 

VII. Oportunizar a participação e integração de membros da comunidade 

escolar, direção, coordenador, professoras, monitores, alunos e famílias, 

unindo todos os segmentos em um único objetivo: O desenvolvimento 

integral do ser humano e a sua convivência harmônica. 

 

5– ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO E DO ENSINO OFERECIDOS 
 

A Educação Infantil é organizada por idade, em regime anual, perfazendo o 

mínimo de 200 (duzentos) dias letivos, compreendendo no mínimo 800 (oitocentas) 

horas de efetivo trabalho escolar.   

       O Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família ministra a 

Educação Infantil em período integral, observada a idade legal para ingresso em: 

                       Creche 

  Maternal I: para crianças com 2 (dois)  anos  de idade. 

 Maternal II: para crianças com 3  (três) anos de idade. 
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               Pré-escola: 

 Pré- escola I: para crianças com 4 (quatro) anos  de idade. 

 Pré- escola II: para crianças com 5 (cinco) anos de idade. 

 

      O horário de funcionamento da instituição é das 7h 30 às 17h 30. A rotina na 

Educação Infantil possui relevância por apresentar uma regularidade na organização 

do tempo tão necessária às diferentes idades. Isso porque as atividades que se 

repetem regularmente passam a atuar como reguladores do tempo para as crianças, 

permitindo que elas se organizem no espaço e no tempo. 

   A organização da rotina, não se faz necessária que seja rígida e inflexível do 

tempo e não significa que as atividades sejam feitas do mesmo modo todos os dias. 

Daí a importância do planejamento, devendo o educador estar atento à dinâmica do 

seu grupo de crianças e as suas características coletivas e individuais. 

     Segue-se abaixo uma tabela com a descrição das atividades diárias 

desenvolvidas nas turmas de creche e pré-escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades  

Acolhida 

Oração com as crianças no pátio- momento de ação de graças. 

Café da manhã em sala e ida ao banheiro. 

Roda de conversa com as crianças/educadoras e registro 
pedagógico. 
*Chamadinha, Calendário, Quantos somos? Janela de tempo? 
*Cantinho da leitura. 
*Momento de Higiene e revisão dos pertences das crianças. 
* Atividade recreativa na área externa (pátio). 

Colação (lanche) 

Retorno ao registro Pedagógico 

Preparação para o Almoço 

Almoço no pátio (11h às 11h  30 ) 

Escovação assistida 

Repouso 

Banho 

Lanche 

Atividades Lúdicas  

Jantar em sala 

Higienização (Escovação assistida, lavar as mãos e rosto). 

Saída 
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A inscrição deverá ser realizada pela Mãe ou Responsável Legal por meio da 

Central Única de Atendimento Telefônico (156), de segunda a sexta-feira, das 7h às 

19h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h. No ato da inscrição, a Mãe 

ou Responsável Legal deverá indicar a Região/Sub-região para a qual deseja 

pleitear a vaga, sendo permitida a inscrição para uma única Região/ Sub-região, 

bem como informar os critérios de prioridade de atendimento. 

       Para a validação da inscrição é necessário que a Mãe ou1 Responsável Legal 

compareça à UNIPLAT, localizada na CRE, conforme a Região/Sub-região indicada, 

em qualquer dia útil do mês, portando cópia e original dos documentos. 

 No ato da validação, a Mãe ou Responsável Legal deverá comprovar os 

critérios informados no momento da inscrição realizada por meio da Central Única 

de Atendimento Telefônico – 156. A documentação será utilizada para comprovação 

dos “Critérios de Prioridade para o Atendimento” e na confirmação da pontuação 

atribuída à criança no Sistema I-Educar. 

 Ao término da validação da inscrição a UNIPLAT deverá entregar o 

comprovante extraído do Sistema I-Educar, àquele que no ato da validação 

representar a criança. Após a validação da inscrição será publicizado, por meio de 

consulta em seu sítio oficial, a classificação das crianças inscritas no Cadastro de 

Solicitação de Vagas, sendo possível a Mãe ou Responsável Legal verificar a 

classificação da criança a qualquer tempo, no site da SEDF. 

 O Encaminhamento se dará com base no “Cadastro Único” por Região/Sub-

região, respeitando-se a listagem de classificação e a capacidade de oferta de vagas 

nas EU da Rede Pública de Ensino e nas Instituições Educacionais Parceiras. 

A Mãe ou Responsável Legal da criança selecionada para uma vaga na 

Educação Infantil – Creche deverá comparecer à UE da Rede Pública de Ensino ou 

Instituição Educacional Parceira para efetivar a matrícula no prazo de até 24 horas, 

contadas a partir do comparecimento à UNIPLAT, portando os documentos da 

criança. 

       Quando houver matrículas de crianças com Deficiência, Transtorno Global do 

Desenvolvimento/ Transtorno do Espectro Autista (TGD/TEA) e Altas Habilidades/ 

Superdotação (AH/SD), no Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada 

Família, haverá redução do quantitativo de crianças de acordo com as orientações 

contidas no documento Estratégias de Matrículas da SEEDF vigente. 
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     A matrícula nova para crianças com Deficiência, Transtorno Global do 

Desenvolvimento/ Transtorno do Espectro Autista (TGD/TEA) e Altas Habilidades/ 

Superdotação (AH/SD), realizada no decorrer do ano letivo, não implicará alteração 

imediata da modulação inicial da turma que o receberá.  

          Nesse caso, a criança poderá ser remanejada para outra unidade educacional 

ou para o Centro de Ensino Especial, conforme disponibilidade de vaga, ou ainda, 

continuar na turma em que se encontra e aguardar o encerramento do ano letivo 

para que as alterações necessárias ocorram, de acordo com o documento de 

Estratégia de Matrícula da SEEDF vigente. 

 Caso alguma criança necessite de atendimento pedagógico domiciliar e 

hospitalar o CCEISF juntamente com a equipe multidisciplinar irão elaborar 

estratégias e orientações para possibilitar o acompanhamento pedagógico-

educacional do processo de desenvolvimento e construção do conhecimento, por 

meio de um currículo flexibilizado e/ou adaptado, favorecendo seu ingresso, retorno 

ou adequada integração ao seu grupo escolar correspondente, como parte do direito 

de atenção integral. 

Constitui-se ainda como instrumento para a prática da organização curricular 

para a pessoa com necessidades educacionais especiais a elaboração do PEI 

(Plano de Atendimento Educacional Individualizado), com a participação de todos os 

sujeitos do processo educativo, entre eles professores, coordenadores, o próprio 

estudante e sua família.   

          Atualmente o Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família tem 

formalizado com a Secretaria de Educação o termo de Colaboração Nº: 140/2017, 

que tem como o objetivo da oferta gratuita a criança em jornada de tempo integral de 10 

horas diárias, a fim de promover o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos 

físicos, psicológicos, linguístico, intelectual e social, respeitando o plano de trabalho anual. 

6– ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

 

        A organização curricular do Centro de Convivência e Educação Infantil 

Sagrada Família baseia-se no Currículo da Educação Infantil da Secretaria de 

Educação e nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 

 Na Educação Infantil tem como base os eixos integradores Cuidar e Educar, 

Brincar e Interagir, sendo esses indissociáveis e organizados em campos de 
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experiências, entendendo que estes permitem interlocução e dinamismo entre as 

referidas linguagens. 

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e 

aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o 

desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar 

com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, 

pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. 

Já o cuidar esta relacionado ao cuidado humano é compreender como 

ajudar o outro a se desenvolver como ser humano. Cuidar significa valorizar e ajudar 

a desenvolver capacidades. O cuidado é um ato em relação ao outro e a si próprio 

que possui uma dimensão expressiva e implica em procedimentos específicos. O 

desenvolvimento integral depende tanto dos cuidados relacionais, que envolvem a 

dimensão afetiva e dos cuidados com os aspectos biológicos do corpo, como a 

qualidade da alimentação e dos cuidados com a saúde, quanto da forma como 

esses cuidados são oferecidos e das oportunidades de acesso a conhecimentos 

variados. 

 O Brincar e o interagir são ações que estão intimamente interligadas. Desse 

modo os eixos em questão dão à criança oportunidade para imitar o conhecido e 

construir o novo, conforme ela reconstrói o cenário necessário para que sua fantasia 

se aproxime ou se distancie da realidade vivida, assumindo personagens e 

transformando objetos pelo uso que deles faz. 

 Através das brincadeiras e outras atividades cotidianas que ocorrem na 

instituição, à criança aprende a assumir os diferentes papéis sociais e praticar ações 

como empatia e altruísmo, desenvolvendo habilidades sócio emocionais com os 

seus pares e ampliando o repertório para a construção de sua identidade, autonomia 

e apropriação da cultura ao longo de sua história.  

Essa organização se coloca como uma tentativa de não fragmentar os 

conhecimentos e de considerar a multidimensionalidade das crianças. São eles os 

campos de experiências:  

 O eu, o outro e o nós: este campo de experiência propõe que as 

crianças descubram a si mesmas, aos grupos das quais fazem parte (família 

e/ou responsáveis, instituição de educação para a primeira infância, igreja, 

academia etc.) e a outros coletivos, no sentido de formar sua identidade e 

alteridade. Fomenta-se o fortalecimento das crianças nos seus grupos e o 
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respeito aos demais que delas diferem, elementos fundamentais da beleza e 

riqueza da diversidade humana. 

  A proposta perpassa a constituição da autonomia, da autorregulação, do 

autocuidado, bem como dos sentimentos de reciprocidade. A partir desse 

entendimento, o cuidado com os outros e com o meio ambiente, o 

pertencimento e responsabilidade com as pessoas, os animais, a natureza e 

o planeta também são reforçados. 

 Corpo, Gestos e movimentos: Esse campo de experiência propõe o 

trabalho voltado ao desenvolvimento corporal da criança que, ao se 

expressar, interage com o mundo desde cedo por meio de gestos e 

movimentos corporais, sejam eles dotados de intencionalidade ou de 

impulsos próprios da infância, bem como de espontaneidade ou coordenação 

de movimentos, gestos e sentidos. A criança brinca e interage em diversas 

situações sociais e culturais as quais está exposta, estabelecendo relações 

que produzem conhecimentos sobre si e o outro e, progressivamente, 

tomando consciência de sua corporeidade. 

 Traços, sons, cores e formas: Esse campo de experiência abrange o trabalho 

educativo que evidencia as manifestações artísticas, culturais e científicas 

como aporte de desenvolvimento infantil, sejam elas locais ou de maior 

amplitude, como regionais, nacionais ou internacionais. Nele, reconhece-se 

que a criança está imersa na cultura desde seu nascimento e convive com 

manifestações diversas, por meio de variados veículos aos quais está 

exposta, como dramatização, dança, vídeos, jogos de faz de conta, 

brincadeiras, sonoridades e músicas que ouve cotidianamente, cores que 

permeiam suas atividades sociais e culturais, dentre outros. 

 Escuta, fala, pensamento e imaginação: Este campo de experiência 

estabelece interlocuções mais prementes com as linguagens oral, escrita, 

corporal, artística e interações com a natureza e a sociedade, embora 

dialogue com as demais linguagens. No tocante às experiências com a 

linguagem oral e escrita, é importante reafirmar que não se espera que as 

crianças, na Educação Infantil, dominem o sistema alfabético. O que se 

pretende é que reflitam sobre esse sistema e participem criticamente da 

cultura escrita, de modo a desenvolver o prazer pela literatura, fruindo e 
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exercitando a leitura e a escrita de acordo com suas possibilidades, ao ter 

como recursos as interações, as diversas linguagens e a imaginação. 

 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: Este campo de 

experiência do Currículo propõe que as crianças experimentem o mundo ao 

seu redor, enquanto investigam, descobrem, interagem, elaboram e 

transformam a sociedade na qual estão inseridas. Levando em conta a 

interlocução entre as múltiplas linguagens da infância, neste campo de 

experiência, as linguagens mais presentes são a matemática e interações 

com a natureza e a sociedade, embora também haja conexões com as 

demais. 

 O 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. As atividades realizadas dentro 

da linguagem “Cuidado Consigo e com o Outro” são: identificação das partes 

do corpo; realização de atividades de higienização e alimentação de modo 

independente, entre outras.  

Sendo importante enfatizar os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a 

serem garantidos as crianças assistidas nesta instituição educacional, sendo: 

1.Conviver democraticamente com outras crianças e adultos, 

relacionando-se e partilhando distintas situações, de modo a utilizar 

diferentes linguagens, ampliar o conhecimento de si e do outro, bem 

como o respeito em relação à natureza, à cultura e às diferenças entre 

as pessoas; 

2.Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 

tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e 

diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, 

imaginação, criatividade, experiências emocionais, corporais, 

sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais; 

3.Participar ativamente, com adulto e outras crianças, tanto do 

planejamento da gestão da instituição que oferta a Educação Infantil 

quanto das atividades da vida cotidiana: escolha das brincadeiras, 
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materiais e ambientes, por meio do desenvolvimento das diferentes 

linguagens, elaboração de conhecimentos e do posicionamento. 

4.Explorar movimentos, gestos, sons, palavras, emoções, 

transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da 

natureza, na instituição de Educação Infantil e fora dela, ampliando 

seus saberes, linguagens e conhecimentos. 

5.Expressar por meio de diferentes linguagens, como sujeito dialógico, 

criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, 

duvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, registros 

de conhecimentos elaborados a partir de diferentes experiências que 

envolvam a produção de linguagens e a fruição das artes nas suas 

diversas manifestações; 

6.Conhecer-se e constituir sua identidade pessoal, social e cultural, ao 

construir uma imagem positiva de si e de seus grupos de 

pertencimento nas diversas experiências de cuidados, interações, 

brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição de Educação 

Infantil. 

O Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família estrutura sua 

organização curricular baseando-se nos dois grandes âmbitos de experiências: 

Formação Pessoal e Social e Conhecimento de Mundo e seus respectivos eixos 

para o primeiro identidade e autonomia e para o segundo movimento, artes visuais, 

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

A formação pessoal e social prevê um trabalho que favoreça o crescimento 

integral do aluno, uma ação pedagógica que não se interessa apenas pela 

aprendizagem de conteúdos, mas pela construção da pessoa, como um todo e pela 

sua pluralidade singular, por meio da identidade e autonomia. 

O Conhecimento de mundo fundamenta-se em conhecimentos acumulados, 

sobre como a criança se desenvolve e aprende, a fim de responder às suas 

necessidades e capacidades por meios de experiências diversas, através dos 

movimentos, das artes visuais, da música, da linguagem oral e escrita, da natureza e 

sociedade, da Identidade e autonomia e do pensamento lógico-matemático. 

O movimento é caracterizado pela compreensão do caráter lúdico e expressivo 

da motricidade, em que os jogos, brincadeiras, danças, ritmos, gestos, expressões 
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faciais; bem como, práticas esportivas que contemplem e promovam gradativamente 

competências cognitivas e sócio emocionais do aluno. 

As artes visuais são linguagens que expressam, comunicam e atribuem 

sentidos a sensações, sentimentos, pensamentos e realidade por meio da 

organização de linhas, formas, pontos, cor e luz. É, portanto, uma das maneiras 

mais importantes de se expressar e de se comunicar, o que, por si só, justifica sua 

presença no contexto da educação e de modo especial na Educação Infantil. Os 

instrumentos utilizados são: o desenho livre, o risco, o recorte, a colagem, a pintura, 

a montagem, a leitura e releitura, apreciação e reflexão. 

A música está presente em vários aspectos da vida humana e em todas as 

culturas nas mais diversas situações. É compreendida como linguagem que se 

traduz em formas sonoras, capazes de expressar e de comunicar sensações, 

sentimentos e pensamentos. Através de melodias, canções, brincadeiras cantadas, 

jogos, brinquedos sonoros, batuques e produção de materiais sonoros.  

A Linguagem oral e escrita constituem-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. Incentiva: fala, leitura, canto, 

reconto, conto, dramatização, fantoche, mímica, brincadeiras, desenhos, 

apresentação de diferentes textos, risco, rabisco e desenho livre. 

 E nos eixos natureza e sociedade deve reunir, de forma integrada, temas 

relacionados ao mundo social e natural vivenciado pelas crianças: porém, faz-se 

necessário respeitar as especificidades das fontes, as abordagens e os enfoques 

advindos através da utilização de jogos, fotos, relatos, imagens, canções, 

brincadeiras, vídeos, passeios, exposições. 

O pensamento lógico-matemático é um dos atributos do desenvolvimento 

cognitivo de conhecimento de cada pessoa. Pode ser construído por meio de objetos 

externos instigantes, com os quais as crianças possam interagir, construir, manipular 

e pensar. As construções internas são desenvolvidas por princípios, os quais por 

sua vez, são resultantes de classificações, seriações e ordenações do sujeito.  

Para tratar assuntos que apresentam relevância social, que permeiam as 

relações e as novas configurações familiares são trabalhados os temas transversais: 
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Educação para a Diversidade, Educação para a Sustentabilidade, Cidadania e 

Educação em e para os Direitos Humanos. 

Assim sendo, enfatizamos para cada tema transversal os seguintes aspectos: 

Educação para a diversidade: trabalhar no cotidiano das crianças o conviver e 

respeitar o outro em suas diferenças culturais, econômicas, orientações sexuais, 

configurações de familiares, étnicos e raciais. Levar a criança desde pequena à 

reconhecer a existência da exclusão no ambiente escolar, formando um universo de 

cidadão. 

    Educação cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos: 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. A educação em direitos humanos como um 

processo sistemático e multidimensional que orienta a formação do sujeito de 

direitos, para isso, é necessário englobar o conhecimento dos direitos  existentes, no 

caso da Educação Infantil, o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 Educação para a Sustentabilidade: sugere um fazer pedagógico que busque 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. Educação para a 

sustentabilidade perpassa o entendimento crítico individual e coletivo de viver em 

rede e de pensar, refletir e agir acerca da produção e consumo consciente, 

qualidade de vida, alimentação saudável, economia solidária, agroecologia, ativismo 

social, cidadania planetária, ética global, valorização da diversidade, entre outros. 

A creche CCEISF programa atividades pedagógicas por meio de saberes 

populares, científicos e de interação com a comunidade, que visem a uma educação 

ambiental baseada no ato de cuidar da vida em todas as fases. Busca-se 

oportunizar a professores e estudantes a construção de uma sociedade igualitária 

que atenda as necessidades do presente e conserve recursos naturais para as 

gerações futuras. 

 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, evitando o 

desperdício dos recursos hídricos e outros. 
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Para a execução do planejamento são realizados momentos de coordenação 

com o objetivo de elaborar atividades semanais a serem desenvolvidas, trabalhando 

ainda os relacionamentos interpessoais e a capacidade de se expressar livremente.  

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

às atividades, é um espaço propício para o desenvolvimento do aluno, no qual a 

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

de maneira que atenda as necessidades cognitivas, motoras e sociais do aluno. 

Além de atender as necessidades de alimentação, descanso, proteção, conforto, 

higiene e saúde. 

Os projetos contínuos que são executados no decorrer do ano letivo visam 

fortalecer o vinculo escola – família sendo eles: 

 Projeto Leitura: a criança leva um titulo infantil para casa semanalmente 

para leitura e produção de um desenho alusivo ao livro com o auxilio dos 

pais /responsáveis. 

 Projeto meu Amigo: a turma elege e confecciona um personagem que 

traga características diferentes como etnia, gênero e necessidade 

especial, com intuito de construir nas crianças uma consciência de 

diversidade e de respeito. A criança é convidada a levar o “boneco” para 

casa e permanecer com o mesmo pelo período de um final de semana e 

elaborando junto à família os devidos registros desse momento para que 

sejam socializados em sala. 

 Projeto “Meu brinquedo favorito”: em dia determinado pela Creche a 

criança traz o seu brinquedo favorito e trabalha as devidas divisões em 

sala bem como a consciência do coletivo e de negociações 

interpessoais. 

  Projeto Pequenos Pintores: visa difundir a releitura de obras de artes na 

Educação Infantil priorizando o conhecimento da vida e da obra de 

artistas nacionais. 

 Projeto Alimentação: visa o fomento a alimentação saudável e atender 

as recomendações higiênicas sanitárias, prática do autosservimento o 

que torna as crianças ativas no ato de alimentar-se contribuindo para a 

autonomia. 

 As crianças com alguma necessidade especial participam de todas as 

atividades pedagógicas, lúdicas e recreativas, que buscam estimular o 
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desenvolvimento e a convivência delas, respeitando as características de cada uma, 

de modo a proporcionar total interação entre as crianças com e sem necessidades 

especiais. 

A instituição CCEISF tem como procedimento apoio diretivo com a 

possibilidade de acompanhamento no programa de estimulação precoce e outros 

parceiros como: COMPP, CEAL e Casa do Ceará. 

As concepções acima possibilitam uma Educação Inclusiva, em que a 

aprendizagem seja cooperativa (as crianças realizam atividades em conjunto para 

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

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

aprender). A concepção de inclusão educacional se fortalece com a Declaração de 

Salamanca (1994) ao afirmar: 

As crianças e jovens com necessidades educativas especiais devem ter acesso às 

escolas regulares que a elas se devem adequar, através de uma pedagogia 

centrada na criança capaz de ir ao encontro destas necessidades. As escolas 

regulares, ao seguirem esta orientação inclusiva, constituem os meios mais 

capazes para combater as atitudes discriminatórias criando, comunidades abertas 

e solidárias, construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a educação para 

todos (UNESCO, 1994 p. 6). 

 

7– OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO E ENSINO E METODOLOGIA ADOTADA 
 

O Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família tem os seguintes 

objetivos na Educação Infantil: 

 Desenvolver a criança em seu aspecto físico, psicológico intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade; 

 Compreender a cidadania como necessária à participação social e política, 

bem como os exercícios dos direitos e deveres políticos, civis e sociais. 

 Adota-se desta forma, atitudes de solidariedade, cooperação, postura ética, 

justiça, respeito ao outro e exigindo o respeito que também lhe é devido. 

  Desenvolver a capacidade do diálogo, como forma de mediar conflitos e de 

tomada de decisões coletivas, posicionando-se para tanto, de maneira crítica, 

responsável e construtiva. 

O Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família tem como base de 

ensino a metodologia eclética, combinando a Teoria do Construtivismo de forma 
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harmônica. A visão sobre o que é o processo de aprendizagem na educação infantil 

está intimamente ligada ao entendimento de que a criança é um ser em contínua 

construção e de múltiplas potencialidades.  

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

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

faixa etária trabalhada. Assim como, favorecer o desenvolvimento do aluno, 

propiciando situações que incentivem o processo de aprendizagem. As atividades 

trabalhadas são lúdicas, objetivando despertar a criatividade e a curiosidade da 

criança, explorando a relação entre o “eu” e o “mundo”, expressando-se por meio 

dos campos de experiências e dos objetivos de aprendizagens. 

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

uma educação de qualidade, enfatizando suas contradições e fornecendo os 

instrumentos necessários para adquirir o conhecimento em suas diversas áreas, 

havendo para tanto, a participação sempre ativa do conjunto educador / educando.  

 

A concepção construtivista da aprendizagem e do ensino parte do fato 

óbvio de que a escola torna acessível aos seus alunos, aspectos da 

cultura que são fundamentais para seu desenvolvimento pessoal, e não 

só no âmbito cognitivo; a educação é motor para o desenvolvimento, 

considerando globalmente, e isso também supõe incluir as capacidades 

de equilíbrio pessoal, de inserção social, de relação interpessoal e 

motora." (Coll e Solé, 1998, p.19). 

 

       Partindo desse ponto de vista, a postura do educador favorece de maneira 

crucial para que esse processo aconteça de forma adequada compreendo a fase de 

desenvolvimento. Na aprendizagem, o professor é o mediador do processo e ajuda o 

aluno a descobrir, a reconstruir e a posicionar-se frente ao conhecimento. No 

processo de aprendizagem, o aluno não constrói sozinho o conhecimento, essa 

construção é feita continuamente com outros e na interação com os outros. 

Atualmente, uma das formas possíveis de se organizar o trabalho pedagógico é 

através de projetos.  

        Por definição, os projetos são 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. 
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          Portanto, as crianças atribuem sentido e atuam sobre o mundo, fazem história 

e cultura, em meio às relações humanas. Elas são seres de memória, que vivenciam 

seu presente e projetam seu futuro. São seres que possuem um corpo que expressa 

múltiplas linguagens. São seres que se constituem nas e pelas relações sociais e 

culturais existentes no mundo. 

      Desse modo, as crianças, para além da filiação a um grupo etário próprio, são 

sujeitos ativos que pertencem a uma classe social, a um gênero, a uma etnia, a uma 

origem geográfica. São sujeitos sociais e históricos, marcados pelas condições das 

sociedades em que estão inseridos.  

Significa dizer que são cidadãs, pessoas detentoras de direitos, 

produtoras de cultura e que, também, são influenciadas pela cultura 

(PRESTES, 2013). 

 

 A infância não se resume a um determinado estágio de desenvolvimento, mas é um 

fenômeno social que não comporta olhares uniformes e homogêneos, pois é preciso 

considerar e respeitar as mais diversas infâncias. 

 

8-PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO 
ENSINO E DA APRENDIZAGEM  
 

      A avaliação na Educação Infantil, considerando o disposto nas (Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Infantil), alertam que as instituições devem 

“criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para 

avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou 

classificação” (BRASIL, 2010a, p. 29). 

 Essa ideia reafirma o que já havia estabelecido a LDB, no art. 31, Seção II: “a 

avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, 

sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental”. Assim 

sendo, a avaliação das crianças tem como referência os objetivos de aprendizagem 

e desenvolvimento expressos no Currículo e não deve assumir finalidades seletivas 

e classificatórias, tampouco uma prática para avanços de estudos.   

A ação avaliativa, na Educação Infantil, dá-se no sentido de compreender os 

processos, e não os produtos das atividades. Assim, por meio das brincadeiras e 

interações, os profissionais da educação acompanham como as crianças 

recepcionam suas propostas e como se apropriam do patrimônio cultural da 
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humanidade, como se posicionam nas relações sociais, como desenvolvem a 

criatividade, a imaginação, as experimentações e vivências e o fazem não para 

atribuir notas ou atestar fracassos ou avanços, mas para, de acordo com Vigotski, 

atuar na zona de desenvolvimento iminente, a fim de colaborar com o 

desenvolvimento de novas formações nas crianças.  

De acordo com as DCNEI (Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Infantil), no que tange à avaliação, é necessário observar crítica e criativamente as 

ações, brincadeiras e interações das crianças; utilizar múltiplas formas de registros 

feitos pelos adultos e pelas crianças, como fotografias, desenhos, álbuns, relatórios 

e outros; propor a continuidade dos processos de aprendizagem, respeitando os 

diferentes momentos de transição vividos pelas crianças, e realizar uma 

documentação que permita às famílias e/ou responsáveis o conhecimento do 

trabalho da instituição da Educação Infantil e os processos de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças. 

 A observação sistemática, crítica e criativa do comportamento de cada 

criança, de grupos de crianças, das brincadeiras e interações entre as 

crianças no cotidiano, e a utilização de múltiplos registros realizados por 

adultos e crianças (relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.), feita ao 

longo do período em diversificados momentos, são condições necessárias 

para compreender como a criança se apropria de modos de agir, sentir e 

pensar culturalmente constituídos. Conhecer as preferências das crianças, a 

forma delas participarem nas atividades, seus parceiros prediletos para a 

realização de diferentes tipos de tarefas, suas narrativas, pode ajudar o 

professor a reorganizar as atividades de modo mais adequado ao alcance 

dos propósitos infantis e das aprendizagens coletivamente trabalhadas 

(BRASIL, 2013, p. 95). 

 
 

  A avaliação na Educação Infantil busca responder se e quando os direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estão em processo de consolidação. 

Objetiva, portanto, confrontar a educação ofertada e os parâmetros indicadores de 

qualidade. Nesse sentido, a qualidade, embora seja um termo polissêmico, pode 

encontrar amparo se for negociada entre os envolvidos. 

 A avaliação é um elemento indissociável do processo educativo, ela 

possibilita ao educador definir critérios para planejar suas atividades e criar novas 

situações que gerem avanços na aprendizagem do educando. Tem como função 

acompanhar, orientar, regular e redirecionar o trabalho educativo. 



26 

 

 A avaliação deve ser entendida como uma importante ferramenta a serviço da 

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

qualificação, possibilitando identificar problemas, encontrar soluções e corrigir erros. 

No Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família define seu 

sistema de avaliação educacional, e fundamenta suas diretrizes avaliativas em 

princípios norteadores. A construção do conhecimento da criança, ou seja, a 

formação de hábitos e atitudes e o desenvolvimento de competências são 

acompanhados pelo educador em uma avaliação formativa, centrada no crescimento 

individual do aluno, suas necessidades e potencialidades de forma processual, 

contínua e Global. 

O educador inicia o ato de avaliar pela investigação diagnóstica, ou seja, 

levantando informações acerca dos conhecimentos prévios dos alunos na ficha de 

matrícula e no questionário Social preenchidos no ato da matrícula, para subsidiar 

suas ações pedagógicas. Neste momento já está praticando também uma dimensão 

importante da avaliação, a dimensão participativa, onde por meio da 

intercomunicação com seus alunos estabelece novas situações de aprendizagem.  

Considerando que a construção do conhecimento da criança não se dá de 

forma dividida ou isolada no tempo e no espaço, ou seja, não acontece em 

momentos estanques, o ato de avaliar ocorre naturalmente, no dia-a-dia. O 

educador, através da observação, acompanha todo o processo de seus alunos, suas 

atividades, suas produções, mudanças de procedimentos e comportamentos, 

situações relevantes, experiências vivenciadas, seus avanços, suas dificuldades, 

individualmente e em grupo, com uma postura investigativa de responsabilidade. 

Desta forma, no decorrer do ano letivo, sob a forma de instrumentos 

metodológicos (documentações do aluno, relatórios, anotações diárias, contato com 

pais e/ou responsáveis, fichas individuais e de grupo, portfólios ou dossiês), as 

várias informações coletadas e que devem ser consideradas na avaliação da 

criança, são identificadas, registradas e analisadas pelos educadores. Esses 

registros são os resultados expressos e apresentados em ficha Digitado em papel 

timbrado pela Secretaria de Educação do Distrito federal chamado Relatório 

Descritivo Individual do aluno (RDIA) apresentado semestralmente aos pais e/ou 

responsáveis, em reuniões realizadas na escola, para que assim possam 

acompanhar o desenvolvimento da criança. 
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             As professoras registram as frequências dos alunos no diário de Classe 

disponibilizado pelo SEEDF, observado o percentual previsto de 60% para a pré-

escola.  

 9- PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL, COM VISTAS 
À MELHORIA DA EDUCAÇÃO 

 

A participação dos sujeitos no processo de Avaliação Institucional se concretiza 

semestralmente através de: reunião com os pais ou responsáveis, na qual será 

preenchido questionários de múltipla escolha; textos dissertativos e a prática 

voluntária do diálogo entre pais, educadores e direção, aprimorando os interesses e 

convicções do grupo numa prática pedagógica que promova uma gestão 

democrática de caráter emancipatório, desejando assim, a transformação em 

mudanças qualitativas nas ações desenvolvidas pela Instituição. 

 O Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família realiza junto 

com a comunidade a aplicação questionário de Satisfação encaminhado pela 

Secretaria de Educação do Distrito Federal, com questões variadas onde as famílias 

respondem e avaliam o atendimento além deste instrumento dispomos das redes 

sociais, rodas de conversas com as famílias onde acontece a oitiva, otimização do 

serviço demonstrando os avanços no atendimento em parceria com a comunidade 

escolar. 

O processo de ensino-aprendizagem engloba todos os profissionais 

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

qualificação profissional é uma estratégia institucional que visa o aperfeiçoamento e 

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

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

diferentes modalidades. 

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

a formação permanente do corpo docente; 

II. Participação em cursos, congressos e eventos de capacitação 

promovidos pela comunidade; 

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

e temas variados. 

A seleção e contratação de pessoal deve ter a habilitação exigida para atuar na 

área (nível superior ou com formação mínima em nível médio) e estar em 
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consonância com as atribuições de cada função, especificadas nas Diretrizes 

Pedagógicas e Operacionais para as instituições Educacionais Parceiras que 

ofertam Educação Infantil. Os instrumentos utilizados são a análise de currículo, 

entrevista individual e/ou em grupo, vivência da rotina e preenchimento de 

questionários abertos a respeito de interesses pessoais e situações vividas na 

Instituição. 

10-INFRAESTRUTURA CONTENDO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS, 
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DIDÁTICOS- PEDAGÓGICOS, BIBLIOTECA 
OU SALA DE LEITURA, LABORATÓRIO, PESSOAL DOCENTE, DE SERVIÇO 
ESPECIALIZADOS E DE APOIO 

 

  A instituição dispõe de um prédio físico com dois andares contemplando no 

térreo a Secretaria, a Sala do SOE/ Direção, refeitório e banheiros adultos/ infantis e 

deficientes; e no 1º(primeiro) andar temos 08 salas de aula, uma sala para 

coordenação, rouparia, banheiro infantil e adulto.   

 Ao lado temos outra estrutura física com 4 salas de aula, dois banheiros infantil 

e Adulto adaptado com Fraldário, depósito para material pedagógico, de higiene e 

limpeza. 

  As salas de aula são amplas, arejadas e devidamente iluminadas de acordo 

com as Diretrizes Pedagógicas Operacionais da SEEDF; Em cada sala de aula 

contem um espaço para o cantinho da Leitura com livros paradidáticos de acordo 

com a sua faixa etária.  

  Possui um ambiente externo parquinho com grande e espaço suficiente para 

realização das atividades diárias: velotrol, pula-pula, circuitos psicomotores, 

gangorras, escorregadores, playground e piscina de bolinha e um Solário.  Os 

brinquedos de recreação são adequados à faixa etária e estão em bom estado de 

conservação. 

10.1 ESTRUTURA  FÍSICAS: 

 

Banheiro para deficiente / masc. 

Banheiro infantil 

Banheiro adulto 

Cozinha 

Depósito para material 
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Depósito para materiais Pedagógicos  

Depósito para gêneros alimentícios 

Lavanderia 

Pátio coberto  

Solário  

Refeitório 

Sala de aula 

Sala de direção 

Sala de coordenação 

Sala de Serviço de Orientação Educacional 

Sala de espera 

Secretaria 

 

10.2 PESSOAL DOCENTE, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO  
 

Diretor Pedagógico 

Coordenador Pedagógico 

Orientadora Educacional 

Nutricionista 

Psicólogo  

Secretária 

Professor 

Monitor 

Monitor Volante 

Cozinheiro 

Auxiliar de Serviços Gerais 

Porteiro 

Zelador 

Segurança patrimonial 

Jovem Aprendiz 
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10.3 MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS: 
 

Aparelho de DVD 

Aparelho de som 

Caixa grande plástico p/ brinquedo 

Brinquedos 

Brinquedos pedagógicos  

Casinha de Boneca 

Cds 

DVDs 

Escorregador de plástico 

Estrutura para cesta de basquete 

Fantasias 

Fantoches 

Gangorras 

Jogos pedagógicos 

Livro Infantil 

Livros Didáticos 

Scanner  

Playground de plástico 

Piscina de plástico 

Separador de livros em madeira 

Tesoura de picotar 

TV de LCD 

Aparelho de Vídeo 

Velotrol 

Piscina de bolinha 

Pula-pula 

Castelinho Inflável 

Pula- pula Grande e médio  

Triciclos  
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10.4 EQUIPAMENTOS  E MOBILIÁRIOS EM GERAL: 
 

Armário de madeira/ colchão 

Cadeiras de plástico infantil  

Cesto para lixo 

Cesto grande 

Colchões 

Filtro 

Mesa com armação de metal/filtro 

Mesas retrátil professor 

Mesinhas de plástico infantil 

Porta copos de parede 

Tapete banheiro 

Tapete sintético  

Computador 

Estante de aço 

Estante de plástico desmontável/ brinquedo 

Cortinas 

Impressora/Fotocopiadora 

Aparelho de telefone 

Espelhos  

Ventilador grande 

Banco de madeira com armação de ferro 

Mesa grande de madeira 

Bancos de plástico 

Porta papel toalha 

Arquivo de aço 

Ferro de passar roupa 

Guarda-roupa de madeira  

Lençóis  

Mantas  

Máquina de lavar 

Protetores de colchão  



32 

 

Tanquinho elétrico 

Toalhas  

Cadeira de plástico adulto 

Câmera Fotográfica  

Filmadora 

 

 

 

11- GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA 
 

O Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada Família optou pelo tipo 

de gestão administrativo pedagógico participativo, pois acredita-se que o mesmo 

oferece mais segurança à comunidade, uma vez que, além da participação dos 

educadores, essa pode também estar inserida no processo de desenvolvimento do 

aluno.  

A equipe pedagógica é composta por Diretor, Coordenador Pedagógico, 

Professor, Monitor, Orientador Educacional, Psicólogo e Nutricionista; busca-se da 

melhor maneira, cooperar com as necessidades de cada membro. 

Como instituição formal, o Centro de Convivência e Educação Infantil Sagrada 

Família, adota estratégias estabelecidas em políticas que norteiam os diversos 

segmentos que compõem a estrutura administrativa e pedagógica a seguir: 

  Política de Direção – coordena e preside o fundamento do processo 

pedagógico, a ação do coordenador, 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. 

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

participando de eventos que propiciem uma maior interação no processo pedagógico 

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

professor e coordenador.  
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Santa Maria-DF,_____de____________de 2019. 
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