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ITEM I
APRESENTAÇÃO

Realizamos uma reunião de pais onde tratamos de assuntos voltados para a 

contribuição da comunidade escolar em relação a aspectos físicos e pedagógicos da 

Creche Tia Joana. Questionários aplicados às famílias atendidas em nossa 

Instituição de ensino e opiniões da Equipe de Trabalho foram usados como 

mecanismos para a base da Proposta Pedagógica.

 Mediante a entrega e verificação dos questionários podemos observar as 

necessidades e especificidades das crianças que atendemos. A reunião foi norteada 

pelo dia letivo temático: “Proposta Pedagógica: uma construção coletiva da 

comunidade escolar”, que por sua vez ampliou a percepção da realidade de nossas 

crianças. Desenvolver uma Proposta Pedagógica voltada para as necessidades do 

nosso núcleo de atendimento é de suma importância para o desenvolvimento e 

aprendizagem significativa das crianças. Acreditamos que assim haverá maior 

produtividade e resultados promissores.

A implementação e organização da Proposta Pedagógica da Instituição tanto 

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

Pedagógicas da SEEDF, Currículo em Movimento e Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação que norteiam o trabalho com a Educação Infantil. A LDB em seu artigo 29 

diz que: “A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

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

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

e da comunidade”.

A Proposta Pedagógica (PP) é uma exigência legal da LDB – Lei de Diretrizes 

e Base da Educação Nacional, lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996. É 

através dela que a comunidade escolar pode desenvolver um trabalho coletivo, cujas 

responsabilidades pessoais e coletivas são assumidas para execução dos objetivos 

estabelecidos. A Proposta Pedagógica deve possibilitar aos membros da escola, 

uma tomada de consciência dos problemas e das possíveis soluções, estabelecendo 

as responsabilidades de todos. A presença do debate democrático possibilita a 
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produção de critérios coletivos no seu processo de elaboração, assimilando 

significados comuns aos diferentes agentes educacionais e colaborando com a 

identificação dos pontos a serem revistos. É através dos princípios democráticos 

apontados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 que 

podemos encontrar o aporte legal da creche na elaboração da sua Proposta 

Pedagógica. De acordo com os artigos 12, 13 e 14 da LDB, a creche tem autonomia 

para elaborar e executar sua Proposta Pedagógica, porém, deve contar com a 

participação dos profissionais da educação e dos conselhos ou equivalentes na sua 

elaboração.

Apesar das creches se basearem em normas gerais da educação, as 

unidades escolares se diferenciam entre si, pois cada instituição tem suas 

necessidades e princípios específicos. Outro ponto que as diferem é a região em 

que cada creche se situa, bem como os desejos de cada membro envolvido na 

construção do projeto educativo.
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DEVOLUTIVA DE QUESTIONÁRIO APLICADO REFERENTE A PROPOSTA PEDAGÓGICA DE 
2019

Foram avaliados 57 questionários respondidos pelos pais/responsáveis das 72 crianças 

atendidas em período integral na Creche Tia Joana.
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ITEM II
 HISTÓRICO 

A Creche Tia Joana do Lúcio Costa foi fundada em 1982 pela Fundação do Serviço Social, 

e em 1984 firmou-se o Convênio com a Associação dos Moradores do Projeto Lúcio Costa que é 

sua mantenedora, é parceira da Secretaria de Educação do Distrito Federal desde 2009. A 

Instituição surgiu em atendimento às necessidades da comunidade local no sentido de criar uma 

instituição, que pudesse cuidar, educar e ajudar as famílias mais necessitadas. Uma semente de 

um sonho, com muita responsabilidade, dedicação, amor e carinho; daí todo o empenho no 

sentido de oferecer às crianças um local que cumpra as funções de educar e cuidar, 

proporcionando a oportunidade e o estímulo para o desenvolvimento humano.  

A instituição conta com uma área construída de alvenaria com 270 m², ocupando um 

espaço de 650 m², somando ao total 15 (quinze) dependências. 

Sua estrutura física é composta de:

1 – Sala de Direção/ Secretaria;

2 – WC para os alunos/ WC PNE;

1 – WC de funcionários; 

3 – Salas de aula, sendo que 1 dessas possui banheiro incluso. 

1 – Cozinha;

1 – Área de serviço;

1 – Depósito para alimentos não perecíveis;

1 – Área coberta/descoberta para recreação e atividades;

Na Instituição dispomos de equipamentos e mobiliários de acordo com a necessidade da 

estrutura física, tais como:

3 – Aparelho de televisão LCD;

1 – Aparelho de som;

3 – DVD;

2 – Geladeira;

1 – Fogão industrial com forno;

1 – Lavadora de roupas;



7

1 – Micro ondas;

2 – Computador;

2 – Impressora;

1 – Liquidificador industrial;

2 – Freezer;

 1 – Arquivos;

1 – Filtro;

 – Cadeiras;

 – Mesas retangulares grandes;

 – Mesas pequenas;

– Colchonetes;

 – Lençóis;

– Toalhas; 

 – Mesas secretaria;

 – Cadeiras grandes;

 – Armários;

 - Poltronas.
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ITEM III

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE

A Creche Tia Joana tem o intuito de ofertar a etapa de Educação Básica – Educação 

Infantil/Creche com o propósito de atender as famílias das áreas: 

Estrutural, Guará e uma minoria do Lúcio Costa. A maioria das famílias reside e trabalha e 

precisa deixar seus filhos, devido à necessidade das crianças estarem seguras e amparadas. O 

aumento da população e diante da solicitação da comunidade a Creche Tia Joana, vem ofertar a 

etapa, com carinho e muito profissionalismo, pensando no bem-estar e na confiança de todos.

A Creche hoje atende 72 crianças em tempo integral, com jornada de 10 horas, de 

segunda a sexta-feira, no horário de 07h 30min às 17h30min. São ofertadas atividades 

pedagógicas de desenvolvimento, cumprindo as funções de cuidar e educar, interagir e brincar e 

cinco (05) refeições diárias. O cardápio é elaborado pela nutricionista com finalidade de adequar 

a alimentação para a faixa etária atendida (crianças de até 03 anos e 11 meses de idade). 

ITEM IV
FUNÇÃO SOCIAL

A educação, ferramenta imperativa para o exercício da cidadania na sociedade atual, vem 

se agregando cada vez mais ao tempo de transformação e mudança nas demandas educativas. 

Possibilita a criança ampliar suas habilidades sociais, além de incluir seus familiares na vida 

escolar em busca da cidadania plena. Em se tratando da Educação Integral deve-se ter um olhar 

ainda mais rigoroso, para que esta não se resuma em somente o aumento de tempo da criança 

na escola, “integralidade deve ser entendida a partir da formação integral da criança, buscando 

dar a devida atenção para todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos 

cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais” (Pressupostos Teóricos p.28). Partindo destes 

Pressupostos, a presente Proposta Pedagógica terá como base os princípios da Legislação de 

Ensino em vigor em consonância com a nova concepção de Educação Básica, tendo como 

fundamento norteador os Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade 

e de Respeito ao bem comum, princípios políticos dos direitos e deveres de cidadania, do 

exercício da criatividade e do respeito à ordem democrática, princípios estéticos da sensibilidade 
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da criatividade, da ludicidade, da qualidade e da diversidade de manifestações artísticas e 

culturais.

A questão democrática preza pela transparência nos procedimentos administrativos e 

pedagógicos, na participação do Diretor Pedagógico juntamente com o Coordenador Pedagógico, 

Professoras e Monitoras, nos processos consultivos e decisórios, na colaboração, execução e 

avaliação do Plano de Trabalho e das práticas pedagógicas. A Gestão Administrativa será 

consubstanciada na efetiva participação do pessoal técnico administrativo na forma proposta no 

regulamento escolar.

A Creche mantém o foco na responsabilidade social, no objetivo de cuidar e educar, avaliar 

a Instituição visando a melhoria da qualidade de ensino e do desenvolvimento Institucional, 

estimulando o processo de autoavaliação e autocrítica, como elementos fundamentais para o 

crescimento pessoal, coletivo e institucional.

ITEM V
PRINCÍPIOS

Os Princípios Epistemológicos de opção da Creche tem como destaque o 

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

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

meio de uma base humanística. Para direcionar de contra partida a Creche empenha-se no 

aperfeiçoamento profissional do corpo técnico docente que atua de forma integrada para o 

desenvolvimento do currículo de Educação Infantil, capaz de despertar na criança o interesse 

pelo aprendizado, a fim de desenvolver a dimensão objetiva do movimento que corresponde às 

competências instrumentais para agir sobre o espaço e meio físico. A Creche Tia Joana busca 

contemplar o cuidar e o educar, o brincar e o interagir, proporcionando as crianças um lugar 

satisfatório.

 Creche Tia Joana tem por missão assegurar ao público atendido um ensino de qualidade 

atuando de forma eficiente e eficaz na Educação Infantil articulando ações que contribuem para a 

formação de um cidadão ético, crítico com valores humanísticos.
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ITEM VI
OBJETIVOS

*GERAL
-Estimular o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos cognitivo, afetivo, social e 

psicomotor, respeitando seus interesses, maturidade e suas necessidades cumprindo as funções 

de cuidar e educar, interagir e brincar, segundo o Currículo em Movimento da Educação Infantil.

*ESPECÍFICOS
- Estimular a aprendizagem e os cuidados diários, levando em conta a particularidade de cada 

criança e mantê-lo atento ao que ocorre a sua volta;

- Oportunizar aprendizagens significativas respeitando a fase de desenvolvimento da criança;

- Promover situações em que o docente demonstre uma escuta sensível;

- Priorizar o aspecto lúdico no processo de aprendizagem;

- Contribuir para o desenvolvimento biológico, psicológico e social da criança em fase de 

crescimento, promovendo o desenvolvimento integral;

- Promover a melhoria da qualidade do atendimento da creche.

 

ITEM VII
CONCEPÇÕES TEÓRICAS

A organização curricular desta Proposta Pedagógica foi baseada nos Pressupostos 

Teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal,  segundo a 

Pedagogia Histórico-crítica que visa estimular a atividade e a iniciativa do professor; favorecer o 

diálogo dos alunos entre si e com o professor, sem deixar de valorizar o diálogo com a cultura 

acumulada historicamente; levar em conta os interesses dos alunos, os ritmos de aprendizagem e 

o desenvolvimento psicológico, sem perder de vista a sistematização lógica dos conhecimentos, 
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sua ordenação e gradação para efeitos do processo de transmissão-assimilação dos conteúdos 

cognitivos;  segundo a Psicologia Histórico-cultural, ninguém nasce sabendo brincar. A 

brincadeira emerge da vida em sociedade entre os seres humanos. 

 A Proposta Pedagógica contempla a interdisciplinaridade e a contextualização e se 

desenvolve tendo como suporte os recursos pedagógicos colocados à disposição das crianças e 

dos professores com a intenção de atender as necessidades e as características das crianças. 

Estando em acordo com a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, lei nº9394/96, 

de 20 de dezembro de 1996 – LDB, Art.29, que diz: “A educação infantil, primeira etapa da 

educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 05 (cinco) 

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

família e da comunidade.”

A Creche Tia Joana integra o sistema de Ensino do Distrito Federal e suas práticas 

pedagógicas, seguindo os preceitos e diretrizes curriculares que orientam as escolas brasileiras 

na organização do ensino.

Observando a criança como sujeito participativo de uma comunidade em que este deve ter 

caráter crítico e social que deve garantir a todos, condições de viver inteiramente a cidadania, 

exercendo seus deveres e desfrutando os seus direitos e conscientizando-se de sua função, com 

responsabilidade.

A educação que integra o centro do processo de nossa formação social é determinada 

pelas regras, normas morais, éticas, costumes e língua, comuns aos demais integrantes que 

anteriormente receberam esse mesmo conjunto de aparatos para que pudessem se guiar por sua 

realidade. 

A Instituição mantém convênio com a Secretaria de Educação do Distrito Federal desde 

outubro de 2009, seguindo orientações repassadas pela Gerência de convênio da SEEDF e 

sendo acompanhado por uma gestora designada pelo órgão. Nas práticas pedagógicas segue o 

Currículo em movimento da Educação Básica do Distrito Federal 2ª edição/2018 com orientação 

e supervisão da GEB – Gerência de Educação Básica.

Para construção dessa Proposta Pedagógica a participação da comunidade escolar na 

elaboração dos objetivos para o ano letivo foi essencial, no começo do ano letivo do 2019 foi 

iniciada a Proposta Pedagógica com a participação da Diretora e Secretária Escolar: Karla 

Gabriella, da Coordenadora Pedagógica: Gleice Maria e das Professoras: Lucilene da Silva, 

Elionice Queiroz e Natália Batista. No dia 12/03/2019, a Diretora Karla Gabriella e a 

Coordenadora Gleice Maria fizeram a abertura desejando boas vindas e dando início a reunião 

com os pais e responsáveis, o assunto abordado foi a Proposta Pedagógica e os cuidados com 
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as crianças com a participação do corpo docente, foi apresentado o PPP e explanação do seu 

objetivo. Contamos com a presença de 19 funcionários e 57 pais e/ou responsáveis. 

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

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

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

significativa e contextualizada desta maneira promove-se a interdisciplinaridade dentro do 

contexto do público atendido.    

ITEM VIII

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

A Creche Tia Joana oferece atendimento integral de 7h30min ás 17h30min para crianças 

de até 03 anos  e onze meses de idade, a estrutura de trabalho está dividida em dois momentos: 

no período da manhã as crianças dispõem de atividades pedagógicas por meio da ludicidade, 

maturidade e interesse da criança; no período da tarde dispõem de um atendimento diversificado 

por meio de jogos, recreação, representações, psicomotricidade, materiais concretos, gincanas, 

oficinas e muitas brincadeiras de faz de conta, com um foco voltado para convivência social, se 

responsabilizando juntamente com a família e a comunidade pela educação e construção da 

identidade e autonomia das crianças.

A Creche Tia Joana dispõe de um corpo docente qualificado, além de primar pela formação 

continuada oferecida pela própria Instituição e pela SEEDF no decorrer do ano letivo por meio de 

dias de formação, grupos de estudos, fóruns de educação, dias temáticos que envolvem a 

comunidade e outros, estando em acordo com as Orientações Pedagógicas da SEEDF.

As crianças são divididas de acordo com a idade: 1 turma de Bebês II, 1 turma de criança 

bem pequena I (2 anos), 1 turma de criança bem pequena II (3 anos). Para desenvolver o 

trabalho pedagógico a Instituição teve por base o Currículo da Educação Infantil, o Referencial 

Curricular da Educação Infantil e Orientações Pedagógicas da SEEDF.

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

que são desenvolvidas dentro da rotina diária mais flexível, as atividades são programadas e 

orientadas para promover atividades específicas e os projetos de trabalho são elaborados em 

pequenos períodos e desenvolvidos ao longo do ano letivo.
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ITEM IX
ESTRATÉGIA DE AVALIAÇÃO 

A avaliação institucional constitui um processo global, continuo e sistemático, competente, 

legítimo e participativo que pode envolver o público interno e externo da comunidade escolar na 

formulação de subsídios para a melhoria da qualidade do serviço, sendo assim, propomos que a 

avaliação da Creche Tia Joana ocorra em vários momentos do cotidiano, onde a Direção 

Pedagógica junto com a Coordenação Pedagógica, acompanham o trabalho pedagógico de cada 

educador e dos demais funcionários, sugerindo e orientando.

A Creche Tia Joana estimula a participação dos educadores em palestras, cursos e 

seminários oferecidos pela Secretaria de Educação do Distrito Federal e Mesa Brasil. Também 

realizamos e participamos de reuniões educativas, discussões de experiência e de análise teórica 

e pratica, sendo que os problemas e dificuldades encontrados são resolvidos através de estudo 

de caso e, consequentemente, decisões são tomadas.

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

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

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

destinado a auxiliar o processo de aprendizagem, fortalecendo a autoestima das crianças e 

permitindo que elas acompanhem suas conquistas, suas dificuldades e desenvolvam suas 

habilidades.

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

processo de ensino aprendizagem, e que permita ao professor, acompanhar a construção do 

conhecimento pela criança e, sempre que necessário, retomar o processo com novos 

procedimentos que facilitem a construção dos conhecimentos ainda não adquiridos.

O acompanhamento do trabalho pedagógico e a avaliação do desenvolvimento das 

crianças acontecem basicamente pela observação crítica e criativa das atividades, das 

brincadeiras e interações das crianças no cotidiano, fundamentada no conhecimento de suas 

etapas de desenvolvimento, e na utilização de registros realizados pelos professores e monitores 

(relatórios, fotografias, desenhos, álbuns, murais, etc.). Para tanto, relatórios específicos são 

divulgados às famílias, ao final de cada semestre, permitindo o conhecimento do trabalho 
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pedagógico da instituição e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na 

Educação Infantil.

Os resultados da avaliação dos alunos permitem o redimensionamento da prática 

pedagógica.

ITEM X
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

A organização curricular desta Proposta Pedagógica foi baseada nos Pressupostos 

Teóricos contido no Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal. A Proposta 

Pedagógica contempla a interdisciplinaridade e a contextualização e se desenvolve tendo como 

suporte os recursos pedagógicos colocados à disposição das crianças e dos professores com a 

intenção de atender as necessidades e as características socioeconômicas e psicológicas das 

crianças.

Os conteúdos curriculares estão organizados tendo como parâmetro o Referencial 

Curricular Nacional de Educação Infantil e o Currículo em Movimento, abordando os âmbitos de 

formação pessoal e social e conhecimento de mundo de acordo com os eixos transversais: 

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

para a sustentabilidade.

Nossa Proposta Pedagógica estrutura-se didaticamente a partir das práticas sociais e 

campos de experiências que “constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as 

experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos 

conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural” (BRASIL,2017, p.38) que representam o 

ciclo de aprendizagens das crianças, segundo a 2ª edição do Currículo em Movimento/2018:

 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.
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ITEM XI
PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA

GESTÃO PEDAGÓGICA

Objetivo Meta Ações

Diretor Pedagógico: 

coordenar a elaboração, 

a implementação e a 

avaliação do Projeto 

Político Pedagógico; 

zelar pelo cumprimento 

do planejamento 

didático-pedagógico dos 

professores.

Coordenador 
Pedagógico: orientar e 

coordenar a participação 

docente nas fases de 

elaboração, execução, 

implementação e 

avaliação do Projeto 

Político Pedagógico da 

Instituição.

- Trabalho de excelência 

em todos os aspectos 

estando em 

consonância com o 

Currículo em Movimento 

da Educação Básica

- Acompanhamento do 

trabalho dos docentes e 

auxiliares por meio de 

encontros semanais 

para discutir a execução 

do trabalho através de 

projetos e demais 

registros diários. 

Momentos de trocas de 

experiências e 

socialização.
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GESTÃO DE PESSOAS

Objetivo Meta Ações

- Proporcionar um 

ambiente saudável entre 

os funcionários, para 

que deste modo 

garantam um 

atendimento de 

qualidade à comunidade 

escolar.

- 

- Ambiente saudável

- Recursos adequados 

para o desempenho do 

trabalho.

- Orientar a todos sobre 

a legislação trabalhista 

vigente, deixando claro 

direitos e deveres;

- Promover formação 

continuada como: 

semana pedagógica, 

palestras, coordenação, 

reuniões internas e 

externas e formação 

ofertada pela SEEDF.

- Fortalecer as relações 

interpessoais entre os 

funcionários por meio de 

dinâmicas, 

confraternização e 

outros.
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GESTÃO FINANCEIRA

Objetivo Meta Estratégia

- Realizar compras para 

suprimento das 

necessidades diárias;

- Fazer pequenos 

reparos e reformas nos 

móveis e na estrutura 

física do prédio.

- Subsidiar os projetos 

pedagógicos, para que 

se possa ter qualidade 

no trabalho.

- Utilizar os recursos 

tanto próprios quanto 

oriundos da SEEDF, de 

forma responsável para 

garantir todo suprimento 

das necessidades 

administrativas e 

pedagógicas de acordo 

com as legislações 

vigentes.

- Reestruturação do 

sistema hidráulico e 

elétrico do prédio;

- Reforma do piso e 

banheiros;

- Promover eventos a 

fim de angariar fundos 

para instituição para 

utilizar no suprimento 

daquilo que não é 

possível se fazer com os 

recursos da SEEDF;

- Executar o recurso 

oriundo da SEEDF e 

próprio de acordo com o 

plano de trabalho e 

mediante consulta aos 

executores.
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GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo Meta Ações

- Atender as 

necessidades da 

comunidade escolar 

com clareza e 

transparência no que diz 

respeito a documentos e 

demais necessidades;

- Garantir alimentação 

de qualidade para todos;

- Atender as demandas 

dos departamentos da 

SEEDF ligados a 

instituição.

- Participação da 

comunidade escolar nos 

assuntos da instituição;

- Atender as demandas 

da SEEDF de maneira 

rápida e eficiente 

sempre de acordo com 

as legislações em vigor;

- Oferecer alimentação 

nutritiva preparada com 

orientação da 

nutricionista.

- Promover momentos 

de convivência e 

valorização com os 

funcionários e 

comunidade escolar;

- Fazer cumprir plano de 

trabalho junto a SEEDF.
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ITEM XII
ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA

          Coletivamente, a avaliação é realizada pelo Conselho de Classe, por meio de 

reuniões semestrais entre a Diretora, Coordenadora e Professoras, e pais ou responsáveis das 

turmas. Nas reuniões são consolidadas e tratadas às pautas e agendas mais relevantes para as 

crianças e para a escola, por meio das quais são realizados planejamentos e avaliações do 

trabalho já realizado. As reuniões do Conselho são registradas em ata especifica e 

retroalimentam os planos de ação e projetos desenvolvidos coletivamente. 

           Ao avaliar a criança, o professor está também avaliando o seu próprio trabalho, ou 

seja, está se auto avaliando e verificando em que medida os objetivos propostos estão sendo 

alcançados, devendo a partir daí replanejar a ação pedagógica e aperfeiçoar sua prática.

Avaliamos para identificar, diagnosticar e redimensionar toda a ação educativa. A 

essência desta avaliação é possibilitar que a instituição educacional se desenvolva, buscando 

uma reflexão-ação-reflexão do seu trabalho com vistas à melhoria da educação e formação 

constante dos docentes e demais profissionais envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem.

A formação continuada dos professores se faz presente em seu planejamento em 

semanas pedagógicas e quatro cursos de formação oferecidos pela SEE/DF durante o ano letivo, 

reuniões e formações oferecidas pela própria gestão da Creche, cursos e outros.

A Coordenação Pedagógica é feita semanalmente com leitura de textos e debates, 

elaboração de atividades e avaliações das mesmas, bem como, a observação e a correção do 

planejamento dos professores e estudo do Currículo em movimento.

A Semana Pedagógica realizada no início do ano letivo com palestras e estudos de 

temas indicados pelos próprios professores e gestor pedagógico da SEEDF, acontece a troca de 
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experiências, onde cada professor, durante o ano letivo apresenta o trabalho que faz para os 

outros colegas.

Dias temáticos, momentos de reflexão com a comunidade escolar, onde todos tem a 

oportunidade de expressar suas opiniões e anseios; reuniões são realizadas bimestralmente para 

tratar do desenvolvimento e assuntos relacionados à alimentação das crianças e em especial as 

que necessitam de alimentação diferenciada.

ITEM XIII
PROJETOS ESPECÍFICOS

A prática pedagógica é considerada como uma intervenção no processo de 

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

em consonância com os objetivos e metas educacionais. O trabalho por meio de projetos 

demanda uma escuta atenta e sensível do professor, uma ligação empática com seu grupo de 

alunos, partilhando situações de aprendizagem que possam favorecer o surgimento de um tema, 

é uma forma de organizar o trabalho que, com metas claras de aprendizagem e de 

desenvolvimento das crianças, proporcione situações significativas nas quais atividades de 

exploração e criação substituam as rotineiras tarefas de treino e repetição, criando um ambiente 

em que possam investigar, solucionar problemas, fazer reflexões, comparar o que sabem com o 

que é novidade, experimentar o que vivem, para, então, construir novos conhecimentos. 

Desenvolvemos os seguintes projetos:

 Projeto Identidade e autonomia.

Objetivo: Proporcionar à criança a apropriação de sua identidade, conhecendo a história e o 

significado de seu nome; Identificar e reconhecer as partes do corpo humano; Adquirir noções de 

higiene e reconhecer a importância e a necessidade de se ter uma boa higiene corporal, bucal e 

mental; Desenvolver o hábito de cuidar de si mesmo, valorizar seu corpo, sua saúde, sua vida, 

seu meio social e ambiental.

 Projeto Educação Inclusiva: Superando Limites!

Objetivo: Promover situações diárias onde as crianças cultivem o respeito, a cidadania, o cuidar 

de si e do outro, aceitação, companheirismo e tantos outros valores necessários à formação de 

um cidadão justo.
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 Projeto Água: Fonte de vida!

Objetivo: Reconhecer a importância da água para a nossa vida e para o nosso corpo; Mostrar os 

lados negativos e positivos da ação do homem no meio ambiente; Fazer as crianças perceberem 

que, com gestos simples, é possível fazer muito pelo meio ambiente e ainda economizar.

 Projeto Hábitos, atitudes e valores.

Objetivo: Melhorar o comportamento dos alunos em sala e em sociedade, através da reflexão 

sobre a importância dos bons hábitos. Trabalhar a percepção tátil, os aromas, sabores, costumes, 

a coordenação motora grossa e fina, texturas e experiências sensoriais. Conscientizar sobre a 

importância da higiene física, bucal, mental, assim como a preservação do meio ambiente, 

desenvolvendo a curiosidade e a prática investigativa de cada criança.

 Projeto Alimentação Saudável – Comer bem!

Objetivo: Incentivar os bons hábitos alimentares; Promover o consumo de alimentos saudáveis e 

a consciência de sua contribuição para a promoção da saúde de uma forma atraente, lúdica e 

educativa; Valorizar o momento reservado à alimentação; Desenvolver conceitos de quantidades, 

cores e formas.

 Projeto Arte por toda parte.

Objetivo: Resgatar tradições; Valorizar o folclore brasileiro; Resgatar brincadeiras e músicas 

folclóricas; estimular a criança e sua imaginação; Desenvolver o interesse pela pronúncia correta 

e a compreensão das frases que parecem “enrolar” a língua; Promover o interesse por 

manifestações artísticas; Desenvolver a coordenação motora e o equilíbrio; Desenvolver o gosto 

pela música, pela dança e por ouvir histórias.

 Projeto trânsito – BI... BI... Atenção!

Objetivo: Estimular brincadeiras lúdicas com as crianças para vivenciar realidades do trânsito, 

identificar a educação para o transito como fator de segurança pessoal e coletivo. A 

conscientização já na educação infantil faz com que a criança cresça  gerando uma mudança de 

comportamento e prevenindo acidentes.

 Projeto Pátria – Mãozinhas Tia Joana por um Brasil melhor

Objetivo: Regatar os valores cívicos da nossa sociedade, conscientizando sobre a importância do 

patriotismo em nossa nação. Formar na criança o conceito Pátria e a razão de seus festejos; 

Incentivar o amor e o respeito à Pátria; Conhecer melhor a nossa história; Identificar e valorizar os 

símbolos da nossa Pátria; Reconhecer a Bandeira como símbolo da Pátria;

 Projeto Consciência Negra 

Objetivo: Valorizar a cultura negra e os afrodescendentes na escola e na sociedade; Entender e 

valorizar a identidade de criança negra; desmitificar os preconceitos relativos aos costumes 
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religiosos provindo da cultura africana; Conscientizar todos os envolvidos quanto ao respeito, às 

diferenças, através das ações de valores.

 Projeto Profissões

Objetivo: Mostrar às crianças as diversas profissões e sua importância para a sociedade, 

despertando a curiosidade em relação às profissões dos seus pais, valorizando e respeitando as 

demais profissões.

 Projeto Família meu tesouro!

Objetivo: enfatizar a importância da família, estimular a criança a contar histórias sobre sua 

família, resgatar os sentimentos bons que podem ser gerados na família.

Projeto meio ambiente, construindo nosso futuro! 
Objetivo: Desenvolver com as crianças ações e posturas responsáveis diante de problemas 

ambientais, como desperdício de água e poluição sensibilizando-os sobre a importância da 

preservação do Meio Ambiente, identificando as situações que causam danos à ecologia como: 

poluição, desmatamento, queimadas, extinção de animais e outros estimulando assim o amor 

pela conservação da natureza.

Projeto Música 
Objetivo: sensibilizar as crianças pelo gosto musical. Criar condições para que a criança possa 

refletir e entender a música como fonte de prazer e conhecimento. Estimular a criatividade, o 

movimento, a percepção, a coordenação e o convívio social da criança de forma prazerosa que a 

música oferece.

 Projeto Transição

Objetivo: Possibilitar momentos de visita e primeiro contato com a Instituição educativa que 

receberá a criança no ano seguinte; envolver os pais e responsáveis para acalmar a ansiedade 

por ser um momento de insegurança e dúvidas (para as crianças bem pequenas II); favorecer um 

ambiente acolhedor e seguro, para as crianças arriscarem e enfrentarem desafios (para as 

crianças bem pequenas I e bebês II);

 Projeto Natal de luz!

Objetivo: Proporcionar e desenvolver nas crianças, familiares e equipe de educadores da Creche 

momentos de aprendizado, sensibilização, reflexão e vivência sobre o verdadeiro significado do 

Natal

 Projeto VII Plenarinha “Brincando e encantando com histórias”.

Objetivo: Promover o estímulo à leitura, estendendo esse contato aos demais membros da 

família. Aproximar as crianças do universo escrito e dos portadores de escrita (livros e revistas) 
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para que eles possam manuseá-los, reparar na beleza das imagens, relacionarem textos e 

ilustrações, manifestar sentimentos, experiências ideias e opiniões.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Creche Tia Joana ao apresentar a presente Proposta Pedagógica elaborada seguindo as 

exigências e orientações da SEEDF- Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal tem 

por principal objetivo estar de acordo com este órgão competente no qual está credenciada e 

conveniada, ofertando uma educação de qualidade às crianças, foi elaborada pela comunidade 

escolar através de abordagens críticas e construtivas.

     A Creche Tia Joana visa propiciar às suas crianças conhecimento apropriado dentro da 

etapa de desenvolvimento em que estão inseridas. Sendo assim serão favorecidas por atividades 

participativas, ligadas à prática social global, que lhes possibilitem agir no mundo de forma crítica 

e contextualizada, voltadas para a interpretação, transformação e reconstrução da realidade 

sociocultural. Este trabalho é enriquecido diariamente por atividades pedagógicas planejadas e 

implementadas de acordo com a realidade das crianças, que são o principal elemento do 

processo pedagógico.

     A Creche Tia Joana coloca-se à disposição de toda a sua comunidade, pois é para ela que 

dirige seus esforços, trabalhos e empreendimentos e com ela efetiva sua vocação para formação 

de pessoas livres, críticas, criativas, participativas, responsáveis e aptas ao pleno exercício da 

cidadania e conscientes de seu papel na sociedade.
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