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1. APRESENTAÇÃO 
 

O cenário atual da Educação e em especial a infantil no Brasil, tem 

apresentado uma considerável expansão nos últimos anos, pois vem 

acompanhando as modificações sociais históricas que são perceptíveis a todos 

dentro da sociedade atual. Entre elas, o ingresso da mulher no mercado de trabalho, 

as modificações nos pequenos centros urbanos, as novas estruturas familiares e 

outras mudanças que fazem com que a educação tenha que desempenhar 

importante papel na formação da criança na atualidade. 

Nessa perspectiva, percebe-se que a educação incorpora um sentido muito 

mais amplo, pois tem que englobar de forma sistematizada situações de cuidado, 

brincadeiras e aprendizagens, sempre de forma integrada e adequada a cada 

criança, podendo assim contribuir para o desenvolvimento e equilíbrio da 

capacidade do ser humano enquanto indivíduo que vive em grupo, com realidades 

culturais e sociais diferentes. 

O Jardim de Infância da 404 Norte – JI 404N, ao longo dos seus cinquenta e 

cinco anos de funcionamento, tem buscado gradativamente implantar um trabalho 

de qualidade. Para que isso continue acontecendo, se faz necessário continuar 

existindo a participação coletiva e ações coordenadas, que envolvem todos os 

segmentos, auxiliando dessa forma na ampliação do conhecimento de todos que 

estudam e trabalham na escola. 

A Proposta Pedagógica serve para subsidiar a Unidade de Ensino a alcançar 

os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento propostos, materializar o currículo, 

através da prática do arranjo curricular dos campos de experiência e compartilhar as 

ações pedagógicas que serão realizadas com as crianças. Este documento está em 

construção permanente, é flexível, participativo, dinâmico, intencional e está sendo 

reelaborado através de um processo de construção participativa e democrática, 
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tendo como sujeitos participantes as crianças, direção da escola, professores, 

coordenadores, apoio a direção, e todos os demais segmentos que compõem a 

comunidade escolar.  

Para a elaboração do mesmo foram feitas diversas reuniões onde cada ponto 

foi colocado e discutido por todos. As crianças participaram através de “plenarinhas”, 

conversas informais sobre a Proposta Pedagógica nas rodinhas, trabalhos com 

pinturas e colagens, dentre outras atividades que proporcionaram oportunidade de 

expressão livre e aberta para demonstrar o que querem para sua Escola. A 

comunidade participou do processo de reestruturação, em 2019, através de consulta 

escrita, plenárias - reuniões registradas em livro ata e conversa com a comissão 

encarregada de estruturar a Proposta Pedagógica para retirar dúvidas. 

E em 2019, no Dia Letivo Temático foram aferidos questionários, e reuniões 

para instigar a continuação da participação de toda a comunidade escolar, embora a 

comunidade da quadra, o prefeito, pais já são parceiros em projetos e ações 

pedagógico já realizados neste primeiro bimestre escolar. O corpo docente e de 

apoio responderam a questionários com informações a respeito do funcionamento e 

possíveis projeções de melhoria a respeito da nossa escola e participaram de 

reuniões realizadas nas coordenações diárias onde puderam apontar melhorias, 

traçando assim um plano de ação a ser realizado e aprimorado no decorrer do ano. 

O JI 404N, está inserido no contexto da gestão democrática da Secretaria de 

Educação do DF, e a Proposta Pedagógica se mostra como um dos elementos 

fundamentais dentro dessa estrutura.  

Espaço para parágrafo É de conhecimento de todos que a construção de uma 

Proposta que tente mostrar a Escola como realmente é, não é fácil, sendo 

necessária a participação efetiva de todos os elementos que constituem o corpo da 

Escola, e comunidade, para que o mesmo possa vir a existir e se manter ativo e 

eficaz. 
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Esta proposta transdisciplinar tentará envolver as diversas áreas do 

conhecimento, tentando propiciar um ambiente adequado para uma educação 

completa de maneira a garantir às crianças oportunidades de lidar de forma 

sistematizada e estruturante, com as informações do meio, criando condições de 

construir conhecimentos e elaborar ideias transformadoras sobre o mundo. 

A presente proposta expressa a visão da SEEDF e se apresenta como 

elemento orientador das ações do JI 404N, na busca da oferta de um bom serviço à 

comunidade. Para esta construção, utilizamos como base a legislação vigente, bem 

como documentos da SEEDF e MEC, que norteiam o trabalho com a Educação 

Infantil. Também foi utilizado o Plano de Trabalho da atual equipe gestora. 

Na sua elaboração foram observados os preceitos da Constituição Federal de 

1988, da Lei 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – (LDB) e 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, ainda, as seguintes 

normas: Lei nº 8069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA); 

Referenciais Curriculares em Movimento do Distrito Federal da Educação Infantil, 2º 

edição, Brasília 2018. 

Estes preceitos legais darão sustentação a proposta de que o JI 404N deve 

assumir com uma de suas principais incumbências, a tarefa de refletir sobre a sua 

função educativa. Assim a meta é buscar de forma harmoniosa e conjunta com 

todos da escola, de forma a se mostrar voltados para uma educação 

transformadora, baseada no diálogo, respeito, e ajuda mútua, e solidariedade. 

Desse modo, o Jardim de Infância 404 Norte, quer proporcionar à criança um 

desenvolvimento integral, contribuindo para a formação de um ser humano, 

histórico, político, estético e ético e antes de tudo, consciente da realidade à qual 

está inserido e que possibilite futuramente a inserção no mercado de trabalho. 

A consolidação da Proposta Pedagógica vem de forma bem estruturadae 

determina o seu trabalho curricular. Essas diretrizes podem levar o corpo docente a 

identificar os pontos possíveis de aperfeiçoamento e melhorias para o fortalecimento 
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da Proposta Pedagógico no dia a dia da Escola, de forma a construir uma unidade 

de trabalho com autonomia onde todos façam parte e estejam comprometidos em 

definir metas, com vistas à qualidade de ensino. 

A Escola irá trabalhar com diversos projetos que nortearão o trabalho 

desenvolvido no decorrer do ano. O projeto macro da escola é o Projeto " Por Um 

Mundo Melhor - ‘Cuidar do Mundo é tarefa de Todos”, Projeto Informática Jardim 

Digital e Projeto Trabalhando Valores na Escola. 

A construção da proposta pedagógica do Jardim de Infância da 404 Norte, é 

de suma importância, pois se trata de um instrumento de planejamento e gestão, 

que trabalha de maneira democrática, participativa, dinâmica, intencional. Ela 

também   traduz e fundamenta a visão, missão, objetivos e metas da instituição 

escolar, sobretudo no enfrentamento de seus desafios para a oferta de uma 

educação efetiva e qualidade aprimorada. Esse pensar partiu de uma 

reconsideração sobre a prática educativa desenvolvida, buscando um embasamento 

teórico que esteja em perfeita consonância com as Leis vigentes, onde regem que 

seja estabelecida uma educação que tenha por finalidade desenvolver a criança 

integral, assegurando-lhe uma formação voltada para aprendizagem e o 

desenvolvimento de um sujeito social, histórico e cultural, respeitando seus 

interesses e necessidades, e cumprindo com as funções dos eixos integradores de 

educar e cuidar, brincar e interagir.  
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2. HISTÓRICO 

         

O Jardim de Infância 404 Norte foi inaugurado em 13 de março de 1964, 

passando a integrar a Secretaria de Educação e Cultura em 14 de janeiro de 1966, 

com o nome de Jardim de Infância da SQ 403 Oeste, segundo o decreto nº 481. Em 

1976, pela resolução nº 9.576 passou a se chamar Jardim de Infância 404 Norte, 

sendo a sua primeira diretora Ajaise Melo Minervini. É o primeiro Jardim de Infância 

da Asa Norte e o único situado nas quadras 400, por isso a enorme procura de 

vagas. 

O Jardim de Infância atende, além de crianças da comunidade da Unidade de 

Vizinhança de Residência e Trabalho - UVIRT, moradores de várias regiões 

administrativas, pois seus pais são trabalhadores da região. 

De acordo com a Política Pública que determinou o Ensino Fundamental de 9 

anos pelo Governo Federal e regulamentada pela Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, o Jardim de Infância implementou em 2008, o 1º ano 

do Ensino Fundamental para crianças de 6 anos de idade, trabalho esse 

desenvolvido conforme Proposta Metodológica do Bloco inicial de Alfabetização – 

BIA. Em 2009, o Jardim de Infância voltou a ter somente a Educação Infantil, 

atendendo alunos de 1º e 2º períodos. Em 2011 iniciou com o Maternal II e o 

Laboratório de Informática. 

Possuímos também, o apoio de empresas que nos auxiliam dentro do 

Programa Parceiros da Escola. São elas: 

• Banco BRB 

• Emater 

• Novacap 

• Administração de Brasília 

• Prefeitura da Quadra 
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Estas empresas têm nos auxiliado muito na conservação da escola, nos 

eventos como a festa junina, festa da família, culminância da páscoa, dia dos 

professores, dia das crianças, e outros, e nos trabalhos que são propostos 

pedagogicamente. 

O espaço físico do JI 404 norte possui: parque, casinha de boneca, quatro 

salas de aula, um laboratório de informática, uma biblioteca, sala dos professores, 

cozinha, secretaria, sala de direção, apoio pedagógico e um pequeno pátio. E 

atualmente a escola tem o total de 153 crianças. 

Hoje, o Jardim de Infância 404 Norte, é uma Instituição Educacional localizada 

na Superquadra 404 Norte – Área Especial, possui um telefone fixo que atende pelo 

número 39017582 e E-mail:  2010ji404n@gmail.com, juntamente com oBlog: , 

CNPJ: 00.394.676/0001-07, e pertence a Coordenação Regional de Ensino do Plano 

Piloto e Cruzeiro. 

 

Nome da Equipe Gestora: 

 Diretora - Rosimara Moreschi Albuquerque; 

 Vice-Diretora – Renata Pena Resende Gonçalves; 

Nome da Comissão Organizadora: 

 Diretora - Rosimara Moreschi Albuquerque; 

 Vice-Diretora – Renata Pena Resende Gonçalves; 

 Coordenadora - Maria Fernanda de Freitas; 

 Professora – Maria Tereza Barbosa Xavier (Readaptada) 

 Professor - Daniel Ribeiro  
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Nome dos Coordenadores: 

 Coordenadora - Maria Fernanda de Freitas; 

 Professora – Maria Tereza Barbosa Xavier (Readaptada) 

Secretária:  

Rosemary da Silva; 

Conselho Escolar:  

 Rosimara Moreschi de Albuquerque  

 Andréia Batista Palácio 

 Adriana Campos Silva Lobão 

 Luzia Martins de Oliveira 

 Ivone Garcia Marins 

 Rozane Bonfim Florindo de Sá 

 Rosemary da Silva 

 Virgília Bored Funian Gomes 

Servidores: 

 Camila Braga Silva; 

 Daniel Ribeiro (Informática); 

 Deise Sampaio Meister; 

 Ivone Garcia Marins;  

 Joyce Anne Santiago Gonçalves (Professor Temporário); 

 Luisa de Castro Oliveira;  

 Maria de Nazaré Sousa Doó (Professor Temporário); 
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 Maria Fernanda de Freitas (Coordenadora); 

 Maria Tereza Barbosa Xavier (Readaptada);  

 Marília Alves Coutinho; 

 Rita Bisogni Santi; 

 Rozane Bonfim Florindo de Sá (Readaptada); 

 Stefany Nascimento de Oliveira (Professor Temporário) 

 Vyviane Marques Arantes Campos 

 Warlem Francisco da Silva (Técnico Escolar) 

Pessoal de Apoio 

 Elvelcy  Rodrigues Francisco (Educadora social);  

 Gabriela de Oliveira Goulart (Educadora social); 

 Joel Carlos Lima Machado (Educador social); 

 Luzimar do Nascimento leite (Educadora social);  

 Maria da Cruz Pereira da Silva ( Educador social) 

Auxiliares em Educação: 

Agentes de Portaria: 

 Eni de Souza Amorim; 

 Luzia Martins de Oliveira 

Serviços Gerais: 

Agentes de vigilância: 

 José Vieira da Silva 

 Levi Dias Rodrigues; 
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 Raimundo Nonato Madeira Lopes; 

 Valdiro Ferreira da Silva 

Agentes de Copa e Cozinha: 

 Elzenir Braz dos Santos (Empresa Terceirizada Confere) 

Agentes de Limpeza (Empresa Terceirizada Juiz De Fora): 

 Antonio Pereira da Silva; 

 Ducilene Fereira de Lima Vieira; 

 Jacilene Santos da Silva. 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 
 

O diagnóstico viabiliza uma análise mais atenta e detalhada sobre a realidade 

escolar, pois identifica potencialidades, fragilidades e problemas relevantes da 

comunidade escolar do JI 404 Norte, que necessitem de intervenção a luz de 

pressupostos teóricos pautados pelo Currículo em Movimento da SEEDF e no 

trabalho com os eixos transversais no trabalho pedagógico. 

A comunidade escolar do JI 404 Norte apresenta uma mistura de religiões e é 

composta por famílias de classe baixa e média. Parte deles possui acesso a 

informações que ampliam hábitos culturais como teatro, internet, jornais. A 

comunidade estudantil que frequenta a Escola é composta por pais, que residem 

nas superquadras do entorno Vila Planalto, Sobradinho, dentre outros bairros e 

trabalham próximos a quadra da escola, e as crianças utilizam transporte escolar e 

particular. As crianças e suas famílias têm acesso a atividades sociais e culturais 

oferecidas pelas prefeituras das quadras próximas a Escola e pelo próprio Jardim.  
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O JI 404 norte tem crianças com deficiências: 

Crianças com Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade 

Total: 01 criança 

 

Crianças com Transtorno do déficit de atenção com 

hiperatividade/Autismo 

Total: 03 crianças 

Deficiência Auditiva Moderada 

Total: 01 criança 

Características gerais do corpo docente e servidores da Unidade escolar 
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A Escola possui um espaço físico limitado, o que afeta o bom desempenho do 

processo pedagógico, a participação familiar em festas e eventos escolares. Há 

necessidade de um espaço para o refeitório, que favoreça uma articulação mais 

apropriada ao projeto de Alimentação. Tem-se ainda, a questão da atuação da 

coordenação pedagógica, que vem desenvolvendo um trabalho pedagógico eficiente 

apesar da falta de local adequado e do direcionamento, desvio deste profissional 

para outras demandas. 

A Escola passou por reforma, onde recebeu rampas de acesso para cadeiras 

de roda, troca de piso, pintura geral, restauração de encanamentos, melhoria no 

mobiliário das salas de aula e dos professores. 

Partindo de discussões coletivas, tem-se no dia letivo temático, no 12/03/2019,  

a oportunidade de criar um espaço com os diferentes segmentos da escola sobre 

“que escola queremos”, detectou-se a necessidade de buscar formas para que esta 

unidade de ensino seja um local que proporcione condições para a qualidade de 

educação voltada para o desenvolvimento integral da criança. 
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Para que seja possível alcançar os propósitos já citados, é fundamental que 

haja um maior envolvimento da comunidade, por meio de eventos, com ajuda da 

Associação de Pais e Mestres, de modo a contribuir com as ações pedagógicas 

desta Unidade Escolar nossa função social. 

Relataremos nossa função social, em breve histórico da nossa instituição, o 

diagnóstico da situação atual, os objetivos que queremos alcançar, os princípios que 

nortearam nosso trabalho e a nossa organização curricular e administrativa. 

Analisando fatores determinantes da eficácia escolar podemos constatar que: 

1- Temos um currículo bem organizado e articulado; 

2- A avaliação é realizada diariamente por meio de observação e registro, e ao final 

do semestre um relatório formal individual de cada criança; 

3- A comunicação é satisfatória entre Direção, Corpo Escolar e Comunidade; 

4- O ambiente é organizado e agradável; 

5- Existe credibilidade no trabalho que os professores realizam; 

6- Existe grande esforço por parte da equipe escolar; 

7- Existem compromisso e preocupação da equipe escolar com as crianças; 

8- Existe relativo apoio financeiro e material da comunidade; 

9- Envolvimento dos pais na aprendizagem; 

10- Existe Conselho Escolar Eleito; 

11- Existe recebimento de verba federal que ajuda a manter a escola em nível 

satisfatório. 

 

Síntese da pesquisa realizada com as famílias na construção da Proposta 
Pedagógica. 
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Conforme o apontamento nos Parâmetros Nacionais de Qualidade da 

Educação Infantil 2018, o JI 404 norte trabalha no processo educativo baseando dos 

parâmetros e princípios que norteiam uma gestão de sistemas de ensino e redes de 

ensino; valorização e desenvolvimento profissional; gestão das instituições de 

educação infantil; currículo, interações e práticas pedagógicas; interação com a 

família e a comunidade; intersetorialidade; espaços, materiais e mobiliários 

garantindo assim um ensino de qualidade. 

4. FUNÇÃO SOCIAL 
 

O JI 404 Norte estabelece como função social adotar os Eixos Integradores do 

Currículo: Educar e Cuidar, Brincar e Interagir nas suas práticas pedagógicas 

planejadas conforme as necessidades das crianças de 4 a 5 anos, formando-as, 

para que em um futuro próximo, nossa sociedade possa contar com cidadãos 

críticos, responsáveis, conscientes, criativos, comunicativos, atuantes, com 

liberdade, autônomos, sendo portanto capazes de discernir posturas e ideologias, 
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partindo do conhecimento preexistente como processo de construção permanente, 

encontrando na investigação o prazer e a alegria da descoberta.  

A Escola promove um espaço de educação para o desenvolvimento integral e 

das crianças, considerando que no decorrer do processo educativo, a criança 

deverá aprimorar aprendizagem e desenvolvimento, garantindo dessa forma uma 

aprendizagem significativa. A construção da identidade e da autonomia da criança, 

bem como a ampliação progressiva dos conhecimentos são objetivos destacados no 

Currículo em Movimento de Educação Infantil, da Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal, que ressalta a importância de momentos educativos que suas 

aprendizagens devem se apoiar nos direitos conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar e se conhecer.  

Portanto, para o JI 404N, a educação além de transmitir conhecimentos deve 

formar indivíduos que aprendam para a vida, tornando-os ativas na busca da 

informação, utilizando como ferramenta básica os ensinamentos aprendidos na 

escola e no seu meio social. A dimensão filosófica conduz a criança à lógica formal 

e ao desenvolvimento de valores, como também produtoras de cultura e 

influenciadas pela cultura, que é a base para a formação da cidadania. 

5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 
ADMINISTRATIVAS 

 

Os princípios que norteiam a prática educativa do Jardim de Infância da 404 

Norte, compartilham com a mesma essência da proposta sugerida pela Secretaria 

de Educação do Distrito Federal, que caracteriza-se como expressão dos direitos 

humanos, com foco na dignidade e no direito de aprendizagem e desenvolvimento 

das crianças. Assim, adota como base norteadora para sua prática, políticas e ações 

pedagógicas e administrativas que visam a formação integral da criança, articulada 

ao ambiente social de todos os que estão envolvidos no processo de educação. 
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A Educação Infantil no JI 404N, trabalha prioritariamente com o intuito de 

atender ao que preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil, garantindo o desenvolvimento integral das crianças, através das 

aprendizagens significativas, tendo na ação pedagógica os princípios éticos, 

políticos e estéticos, que orientam a aprendizagem. Da integração desses elementos 

a prática educativa do JI 404N, emerge sequência dos seis direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento. Do direito surgem os cincos campos de 

experiências, a saber: o eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, 

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

quantidades, relações e transformações. 

A Escola ainda está vinculada as práticas de inclusão visando ao acolhimento 

e inserção dos estudantes com necessidades educacionais especiais, atendendo 

assim aos princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

6. OBJETIVOS: 
 

6.1 OBJETIVO GERAL 

O JI 404 Norte, tem como objetivo geral de estabelecer o compromisso 

conforme o Currículo em Movimento da Educação Infantil que consiste em adotar 

como eixos integradores: Educar e cuidar, Brincar e interagir e favorecendo os 

direitos aprendizagem e desenvolvimento das crianças, articulando com a proposta 

do projeto na escola, que implica em trabalhar o eixo transversal Educação para a 

Sustentabilidade, respeitando suas necessidades e interesses, adequando às 

diferentes faixas etárias.  

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

No JI 404N, os objetivos cumprem importante papel na definição de ações e 

propósitos mais amplos que, por sua vez, respondem às expectativas e às 

exigências da comunidade escolar. Assim, a Escola se propõe a: 
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• Oferecer à comunidade ensino de qualidade que contribua para o 

desenvolvimento da autonomia responsável, e da criatividade para o exercício da 

cidadania; 

• Compreender as especificidades de cada etapa de educação e a 

concepção da criança como sujeito de direitos; 

• Pautar a ação em atividades que contemplem o cuidar e educar, brincar e 

interagir; 

• Transformar a realidade social, valorizando a dignidade humana, 

orientada pelo conhecimento e pelos princípios éticos, estéticos e políticos; 

• Proporcionar a criança instrumentos para a aprendizagem de valores e 

conhecimentos por meio de estimulação frequente, para torná-la a protagonista de 

sua história. 

• Proporcionar condições adequadas para promover o bem-estar da 

criança no seu desenvolvimento integral, estimulando sua curiosidade e seu 

interesse e necessidade. 

• Oportunizar o desenvolvimento das potencialidades da criança por meio 

de sua sensibilização artística; favorecendo assim a formação de hábitos e atitudes 

saudáveis; 

• Favorecer o desenvolvimento do seu espírito crítico, da criatividade e 

logicidade, atendendo às suas diferenças individuais e ao seu ritmo próprio; 

• Estabelecer vínculos afetivos e de troca, fortalecendo sua autoestima e 

ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social; 

• Sensibilizar, envolver e fortalecer a participação da família no processo 

educacional de parceria da família e comunidade. 

• Conhecer e respeitar à diversidade étnico-cultural. 
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 Estabelecer parcerias para o melhoramento físico e pedagógico da 

Unidade de Ensino com a comunidade em geral; 

 Oferecer aos profissionais da escola condições ideais de trabalho; 

 Proporcionar gestão tecnológica disponibilizando materiais para 

assegurar um trabalho de qualidade; 

 Incentivar a capacitação dos servidores, visando à formação continuada 

do profissional; 

 Favorecer o questionamento da realidade buscando respostas criativas 

estimulando o pensamento crítico; 

 Proporcionar condições que favoreçam a autoestima e autonomia; 

 Estimular nos participantes do processo educativo, o compromisso com 

valores humanos e sociais; 

 Possibilitar o surgimento de atitudes que expressem a consciência dos 

valores universais através de atividades motivadoras; 

• Incentivar os vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social a partir de projetos que 

envolvam a participação da família, a curto, longo e médio prazos; 

• Desenvolver nos dias letivos temáticos, palestras e oficinas com o intuito 

de informar, integrar e promover a interação entre escola e comunidade; 

• Promover uma administração democrática e transparente no que diz 

respeito à aplicação das verbas APM e demais contribuições que a escola recebe, 

mostrando sua utilização nas melhorias da escola. 
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7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

A Educação Infantil é duplamente protegida pela Constituição Federal de 1988 

(CF/88). Além da CF, o direito a Educação Infantil vem afiançado em outras 

normativas, principalmente na LDB nº 9394/96, no Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA (Lei nº8069/1990) e no Plano Nacional de Educação – PNE (Lei 

nº 10.172/2001), Plano Nacional pela Primeira Infância, acompanhado do Plano 

Distrital pela Primeira Infância. Essas normas regulamentam definitivamente o 

atendimento de crianças até 5 anos e 11 meses, como parte da estrutura e do 

funcionamento dos sistemas educacionais. 

Em 2013, foi instituída a lei Federal nº 12.796/2013, que altera a LDB de 1996 

e determina que a educação obrigatória e gratuita para atender as crianças e 

adolescentes de 4 a 17 anos, resultando na obrigatoriedade das famílias 

matricularem os filhos na Educação Infantil e todos os princípios constitucionais do 

ensino devem ser cumpridos. 

A Educação Infantil, segundo o artigo 29 da LDB, tem como finalidade “o 

desenvolvimento integral da criança até 05 anos em seus aspectos físicos e 

psicológico, intelectual e social, completando a ação da família e comunidade.” 

Assim a Educação Infantil ofertada nesta Escola, procura ofertar um ensino 

significativo. Trabalha com a avaliação formativa, sem o objetivo de classificar. 

Baseia-se nos processos de aprendizagem, em seus aspectos cognitivos, afetivos e 

relacionais; baseia-se em aprendizagens significativas e funcionais que se aplicam 

em diversos contextos. 

O JI 404 Norte, compreende a avaliação da aprendizagem como dinâmica 

processual, representada como um momento de análise e apreciação diagnóstica do 

trabalho escolar, por meio da qual são averiguados o alcance e a abordagem dos 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento constantes do planejamento, com a 
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finalidade de redirecionar ou refazer o trabalho pedagógico, de forma a garantir o 

alcance da finalidade educativa que os orienta. 

Este enfoque tem um princípio fundamental: deve-se avaliar o que se ensina e 

os conhecimentos prévios, encadeando a avaliação no mesmo processo de ensino e 

de aprendizagem. Somente neste contexto é possível falar em avaliação inicial, 

processual e formativa. 

A educação tem como objetivo o desenvolvimento integral da criança   

proporcionando os direitos de aprendizagem e o desenvolvimento, bem como o 

direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à 

convivência, e à interação com crianças de diferentes faixas etárias e com adultos. A 

Educação Infantil, da primeira etapa da Educação Básica apresenta atualmente, 

uma nova perspectiva teórica crítica e pós-critica conforme os pressupostos teóricos 

do Currículo em Movimento, como também a Psicologia Histórico–Cultural e 

Pedagogia Histórico-Crítica. 

As bases teóricas deste Currículo apresentam como sendo as concepções que 

compreendem as crianças e infância, como sendo sujeitos de direitos, que têm 

vontades próprias, que manifestam opiniões e desejos de acordo com a sua 

realidade social e de vida.  

O Currículo da SEEDF da Educação Infantil adota uma proposta orientada 

para os essenciais elementos de um trabalho educativo com as crianças: Educar e 

Cuidar, Brincar e Interagir, como eixos integradores. E tais eixos precisam articular 

com os Eixos Transversais do Currículo em Movimento: Educação para a 

Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação 

para a Sustentabilidade. Tendo ainda, uma cuidado para mediar suas 

transversalidades: a biodiversidade e diversidade cultural, étnico-racial, de crença, 

de gênero e configurações familiares, inclusão das crianças com deficiência, 

atendimento à heterogeneidade e à singularidade, direito às aprendizagens e 

diversas formas de viver a infância e convivências entre as gerações. 
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A Proposta Pedagógica deve nortear uma aprendizagem nos direitos de 

conviver, brincar, participar, explorar, expressar e se conhecer. Todos precisam se 

orientados em princípios éticos, estéticos e políticos como estabelecidos nas DCNEI 

(BRASIL, 2010A, P16). 

8.ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 
      

A organização do trabalho no Jardim de Infância 404 Norte é baseada no 

desenvolvimento de ações educativas construídas coletivamente e trabalhadas de 

forma planejada, efetiva e aberta ao processo avaliativo. O trabalho é feito conforme 

o tempo, o ambiente, os materiais e sendo articulados com a rotina de cada turma. A 

escola atende os 1º e 2º períodos; com quatro turmas de 1º período e quatro de 2º 

período tendo em vista as orientações do Currículo em Movimento para a educação 

infantil da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

Esta unidade de Ensino possui 05 salas de aulas, todas com banheiro. Em 

2011, uma das salas foi transformada em Laboratório de Informática para atender as 

crianças conforme solicitação do corpo docente. Atualmente estão matriculadas 153 

crianças divididos entre 1º e 2º Períodos, nos turnos matutino e vespertino. 

A constitui a primeira etapa da Educação Básica (Art. 29 da LDB), tem uma 

nova organização dentro dessa já estabelecida na legislação brasileira foi 

apresentada pela BNCC: bebês (de 0 a 1 ano e 6 meses), crianças bem pequenas 

(de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) e crianças pequenas(de 4 anos e 5 anos 

e 11 meses) compreendendo esses três períodos singulares da infância em suas 

especificidades e necessidades para cada momento do desenvolvimento, sem a 

pretensão de enturmação seriada, que tem como constituinte da unidade da 

Educação Infantil – Primeiro Ciclo, segundo a organização da Educação Básica da 

SEEDF. 
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A construção de uma sociedade deve ser permeada pelo pleno respeito às 

crianças, em constante processo de valorização do protagonismo infantil, com a 

garantia de diferentes formas de participação das crianças, tanto no planejamento 

como na execução das ações que as envolvem e lhes dizem respeito. 

Quanto ao suporte à integração família-escola, o JI 404N, reconhece e 

respeita as diferentes formas de organização das famílias e prioriza momentos de 

diálogo e escuta, buscando, em seu cotidiano, estabelecer estreita comunicação, 

fazendo uso para tanto, de meios adequados. 

Na perspectiva da educação inclusiva, cabe destacar que a educação especial 

tem como objetivo assegurar a inclusão escolar das crianças com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas  

turmas comuns do ensino inclusivo, orientando os sistemas de ensino para garantir 

o acesso ao ensino comum, a participação, aprendizagem e continuidade nos níveis 

mais elevados de ensino; a transversalidade da educação especial desde a 

educação infantil até a educação superior; a oferta do atendimento educacional 

especializado; a formação de professores para o atendimento educacional 

especializado e aos demais profissionais da educação, para a inclusão; a 

participação da família e da comunidade; a acessibilidade arquitetônica nos 

transportes, mobiliários, nas comunicações e informações; e a articulação 

intersetorial na implementação de políticas públicas (BRASIL, 2008b, p. 64). 

Como escola inclusiva, também é feito um trabalho com pessoas 

Necessidades Especiais. Estes estão inseridos em turmas inclusivas, possibilitando 

assim a interação dos mesmos com os colegas e o incentivo ao respeito a 

diversidade sem discriminações, possibilitando às crianças como um todo aprender 

a respeitar as diferenças como constantes na vida. E quando necessário às crianças 

são acompanhadas pela Equipe Especializada de apoio à Aprendizagem da 

Secretaria de Educação e atendidas na Sala de Recurso na Escola Classe 403 

Norte, pólo de atendimento do jardim.  
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O JI 404 norte atende Pessoas com Necessidades Especiais e trabalha com a 

formação integral, onde promove uma interação, acolhida e escuta sensível, atenta 

e com intencionalidade educativa.  O profissional da educação procura atender 

conforme as orientações do Currículo em Movimento da educação Infantil, as 

necessidades e interesses infantis, suas formas de expressão e seu direito de se 

desenvolver e conhecer o mundo nas relações com outros sujeitos, com e sem 

necessidades específicas. 

Tem-se com apoio externo a sala de recursos, da Equipe de Apoio 

Aprendizagem com uma psicóloga que faz a visita semanal na escola para 

acompanhar e avaliação das crianças juntamente com as famílias. E como 

documento de avaliação é elaborado pelo professor regente da turma, um Relatório 

Descritivo e Individual de Acompanhamento Semestral, com a situação da criança 

frente aos âmbitos de experiência e eixos trabalhados no semestre, conferido e 

aprovado pela equipe pedagógica do Jardim e entregue aos pais. 

A escola conta com o trabalho de Educadores Sociais Voluntários que 

exercem funções direcionadas ao cuidar para todas as crianças do primeiro e 

segundo períodos. 

Dentro dos espaços físicos, possui laboratório de Informática, que oferece as 

crianças à oportunidade de trabalhar com mundo digital, um espaço de biblioteca, 

que desenvolve uma atividade educativa de leitura, e uma sala de apoio à direção 

que desenvolve um  trabalho conjunto com as crianças e toda comunidade escolar 

de forma transversal durante o ano, proporcionando uma aprendizagem e 

desenvolvimento dinâmico e prazeroso 

ROTINA JI 404 Norte 

 1º Momento: 

 Acolhimento/Música 

 2º Momento 
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 Sala de aula: 

 Rodinha 

 Conversa 

 Lanche. 

3º Momento 

Parque 

4º Momento 

Informática/ Biblioteca/ Atividade de Música/Pátio: atividade de        

psicomotricidade/Casinha (conforme a escala de cada turma na semana).  

 

9. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 
 

A Educação Infantil, segundo o artigo 29 da LDB, tem como finalidade “o 

desenvolvimento integral da criança até 05 anos em seus aspectos físicos e 

psicológico, intelectual e social, completando a ação da família e comunidade.” 

Ao garantir o desenvolvimento integral das crianças e a cada uma delas o 

acesso aos direitos de aprendizagens e desenvolvimento nas suas diferentes 

linguagens, convivendo e interagindo com seus pares e com pessoas adultas 

possibilitará segundo a legislação vigente mais oportunidade para desenvolver de 

maneira integral as crianças, refletindo assim em uma sociedade mais justa e 

permeada pelo respeito. 

A avaliação da aprendizagem, na Escola é entendida como parte do processo 

de ensinar e aprender. Por isso, ganha um caráter formativo, uma vez que 

redimensiona o planejamento do professor e, consequentemente, sua prática. Se 

apresenta como elemento de identificação e diagnóstico, mais do que elemento 
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determinante de valores ou julgamentos. Segundo Luckesi (2002), existem várias 

modalidades de avaliação. Dentre elas à avaliação classificatória. Nessa 

perspectiva, a Escola não concebe a lógica da avaliação seletivas e classificatória 

que se constitui em um mecanismo arbitrário de controle da realidade. 

O JI 404N, em sua ação avaliativa procura compreender os processos, e não 

os produtos das atividades, pois é através de um processo sensível, sistemático e 

muito cuidadoso, avalia para incluir, para garantir que o estudante continue no 

caminho certo. Segundo Lima (2011), incluir para aprender e aprender para crescer. 

A equipe pedagógica desta instituição considera que a avaliação das crianças 

é direcionada para o alcance dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

expressos no Currículo, sem assumir finalidade classificatória ou de avanços de 

estudo. A avaliação busca responder se foram consolidados os direitos e objetivos 

de aprendizagem e de desenvolvimento. 

As transformações sociais nos últimos anos estão exigindo mudanças no 

sistema educacional e mostram que todos devem estar envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem. Uma boa escola hoje, não se constrói apenas com espaços 

adequados e bons profissionais, mas sim com análise e levando em consideração 

todo contexto, as pessoas e principalmente os processos envolvidos, 

(Bronfrenbrenner, 2011). Assim, deve-se conhecer a realidade da comunidade 

interna e externa na qual se está inserido. 

Segundo Hoffmann (2000), avaliar nesse novo paradigma é dinamizar 

oportunidades de ação/reflexão/ação, num acompanhamento permanente do 

professor e este deve propiciar a criança em seu processo de pesquisa e aquisição 

de conhecimento, reflexões acerca do mundo, formando seres críticos libertários e 

participativos na construção de verdades formuladas e reformuladas. Se avaliar é 

sinônimo de melhorar, esta melhoria se refere a criança, ao currículo, ao professor 

e, a escola. 
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O Jardim de Infância 404 Norte, possui um corpo docente responsável, com 

boa qualificação profissional e que está sempre se aperfeiçoando, buscando cursos, 

especializações e mestrados para melhoria do trabalho. As crianças participam do 

processo de construção do conhecimento através dos projetos de empreendimento 

investigativos, que são elaborados, executados e avaliados por toda a comunidade 

escolar. A Coordenação Pedagógica exerce seu papel com muito empenho e 

dinamicidade, possibilitando uma maior interação e autoavaliação entre os 

professores no planejamento e execução das atividades pedagógicas. 

Esta Proposta Pedagógica procura pautar a avaliação de forma que seja vista 

como formativa, possibilitando que as crianças acompanhem suas conquistas, suas 

dificuldades e suas possibilidades ao longo de seu aprendizado. Dessa forma o 

professor compartilhará com elas seus avanços, possibilidades de superação e 

dificuldades detectadas através da observação. 

Percebe-se que a avaliação dentro desta escola tem caráter formativo e 

informativo, que irá retroalimentar todo processo de ensino aprendizagem. Ela será 

feita através da observação crítica das atividades, brincadeiras e interações das,   

crianças no dia a dia (relatórios, portfólios, fichas, fotografias, desenhos, álbuns 

etc.), e será registrada em documentos específicos que permitam as famílias 

conhecerem o trabalho da instituição junto as crianças e como as mesmas estão se 

desenvolvendo (relatórios semestrais). 

As Coordenações Pedagógicas são momentos onde temos a oportunidade de 

aprofundar os princípios que nos regem, partilhas nossas experiências, atualizar 

nossas metodologias, rever nosso caminho pedagógico. No JI 404N as 

coordenações contam com debates, filmes, formações, estudos, exposições, 

deliberações em conjunto sobre o andamento pedagógico das nossas crianças, 

além de constantes revisões e acompanhamentos do planejamento escolar. 
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Em respeito a SEEDF, e o Calendário Escolar da Rede Pública do DF – 2019, 

a avaliação do trabalho pedagógico do Jardim de Infância 404 Norte desenvolver-se-

á da seguinte forma: 

Seg Terça Quarta Quinta Sexta 

Coordenação 

Externa 

Coordenação 

Individual 

. 

Coordenação Coletiva  

Planejamento semanal, 

avaliação as atividades 

desenvolvidas. 

Coordenação 

Individual 

 

Coordenação 

Externa 

 

 

Percebe-se o sentido e a finalidade da avaliação na Educação Infantil deste 

Jardim como: 

 Conhecer melhor a criança, suas especificidades e potencialidades, seu 

estilo de aprendizagem e desenvolvimento, seus interesses e necessidades 

(avaliação inicial); 

 Adequar o processo de ensino as crianças que apresentam dificuldades, 

adequando os objetivos propostos; 

A avaliação é tida como algo constante nesta escola e também é feita no 

parque. O mesmo é adequado e possui brinquedos diversificados, foi recentemente 

avaliado, corrigindo problemas nos brinquedos e sua areia trocada. As crianças são 

observadas ao brincar e são sempre acompanhados por um adulto. A escola 

também tem um pátio interno, amplo e coberto o que oportuniza a realização de 

atividades recreativas direcionadas pelos professores. 

A avaliação é constante e diária, sendo em um primeiro momento diagnóstica 

a fim de identificar as dificuldades de aprendizagem de cada criança, depois 
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interventiva com a ajuda de apoio de direção, fazendo um trabalho de orientação 

com as crianças e a família.  

Durante o todo ano, serão realizadas reuniões quinzenais (por período ou 

etapa) e semanais com caráter de avaliação juntamente com a coordenação 

pedagógica onde serão definidas e revistas as estratégias operacionais previstas 

para o período. Além disso, está previsto no Calendário Escolar uma reunião 

pedagógica bimestral para avaliação de todo o trabalho escolar em nível 

administrativo e pedagógico, analisando o desempenho e desenvolvimento das 

crianças no decorrer do processo de ensino e aprendizagem, como o instrumento do 

conselho de classe. 

O conselho de classe é um dos momentos mais importantes nos debates entre 

os professores e a equipe pedagógica onde se busca o diálogo e alinhamento de 

ideias que são fundamentais para que este jardim consiga atingir suas metas e 

melhorar o desempenho das crianças.  

O conselho de classe acontece bimestralmente antes da reunião com os pais e 

responsáveis. Sendo um o momento em que professores, equipe pedagógica e 

direção se reúnem para discutir, avaliar as ações educacionais e indicar alternativas 

que busquem garantir a efetivação do processo de ensino e aprendizagem das 

crianças. 

Cabe à equipe pedagógica e direção a organização, articulação e 

acompanhamento de todo o processo do Conselho de Classe, bem como a 

mediação das discussões que deverão favorecer o desenvolvimento das práticas 

pedagógicas e suas avaliações de aprendizagem. 
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10. ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA 

 

A Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, delibera em seu artigo 9º que as 

práticas pedagógicas as quais compõem a proposta curricular da Educação Infantil 

devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira. 

Assim sendo, a SEEDF adota como eixos integradores do Currículo da 

Educação Infantil a junção de elementos basilares do trabalho educativo com os 

bebês e crianças pequenas: Educar e cuidar, brincar e interagir. 

O cuidar, por muitos anos, foi visto como uma atividade apenas ligada ao 

corpo e destinada às crianças mais pobres. Já o educar seria uma experiência de 

promoção intelectual, reservada aos filhos dos grupos socialmente privilegiados. 

A união destes dois termos – educar e cuidar – mostrou-se uma necessidade 

histórica, visto que a Educação Infantil foi por muito tempo responsabilidade da 

assistência social, somente a partir da Constituição Federal de 1988, (re)afirmou-se 

o caráter educativo das instituições de Educação Infantil. 

Essa associação foi fundamental para enfatizar que o ato de cuidar vai além 

da atenção aos aspectos físicos, e educar é muito mais do que garantir à criança 

acesso a certos conhecimentos. 

Outro debate que advém da expressão discute o fato de que todas as relações 

humanas pressupõem a necessidade do cuidado. Assim, os processos educacionais 

implicam no cuidar e o cuidado é uma postura ética de quem educa. 

Educar, conforme preconizado no Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (BRASIL, 1998), consiste em proporcionar momentos de cuidados, 

brincadeiras e aprendizagens orientadas, de modo a contribuir para o 

desenvolvimento das capacidades infantis e a para aquisição das potencialidades 

corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas. Cuidar, por sua vez, significa 
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valorizar e ajudar a criança no desenvolvimento de suas capacidades. Para se 

atingir tais objetivos, é necessário que as atitudes e os conhecimentos estejam 

voltados para o desenvolvimento integral da criança, levando em consideração as 

diferentes realidades socioculturais, de modo a contribuir para a formação de um ser 

humano crítico, criativo, reflexivo e solidário. A junção desses dois termos foi 

fundamental para enfatizar que o ato de cuidar vai além de dar atenção aos 

aspectos físicos, e educar é muito mais do que garantir à criança acesso a certos 

conhecimentos. 

As aprendizagens exigem interação entre as pessoas. Na primeira infância, as 

interações são muito importantes, tendo em vista que, por meio delas, a criança irá 

interagir tanto com outras crianças, quanto com os adultos, o que contribuirá 

efetivamente para seu desenvolvimento. Afinal, como podemos definir as 

interações? 

Interações são ações sociais, mutuamente orientadas, entre duas ou mais 

pessoas, que podem motivar modificações no comportamento dos envolvidos, como 

resultado do contato e da comunicação que se estabelece entre eles. 

Em suma, as interações, no espaço escolar, constituem-se como 

possibilidades de ouvir o outro, conversar e trocar experiências, aprender junto. 

A maneira como as interações acontecem no âmbito da instituição influencia 

na qualidade do processo de aprendizagens e desenvolvimento da criança. À vista 

disto, o coletivo, a troca de experiência, a relação com objetos, pessoas e os 

elementos sociais e culturais contribuem decisivamente para a construção de 

vínculos com o outro e com o conhecimento. Nas interações que se estabelecem em 

uma educação cuidadosa, a afetividade tem papel importante por ser vital ao ser 

humano. Infere-se que a afetividade é um estado psicológico que permite ao ser 

humano manifestar sentimentos e emoções, acompanhados da impressão de dor ou 

prazer, de satisfação ou insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou 

tristeza. Somente a compreensão da criança como ser que pensa e sente 
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simultaneamente pode mensurar a relevância da afetividade como parte integrante 

do processo de aprendizagem, o que deve pautar a reflexão sobre as interações 

estabelecidas na instituição. 

Vygotsky afirmava que é necessário considerar a base afetivo-volitiva do 

pensamento humano porque as dimensões do afeto e da cognição estão 

dialeticamente imbricadas (MARINGÁ, 2012: 81). 

Nessa perspectiva, Corsaro (2009) assevera que é por meio da interação entre 

os pares que a criança tem a possibilidade de construir sua própria cultura, 

significando e ressignificando sua vida pessoal e social. Ou seja, as crianças não 

apenas imitam e reproduzem a vida social, mas participam dela ativamente. 

Entretanto, não nos esqueçamos de que quem exerce a mediação entre o 

mundo cultural e a criança é a pessoa adulta. Por todas as relações, a criança vai 

aprendendo, desenvolvendo-se, humanizando-se... Fundamental não esquecer que 

as interações no âmbito educacional não se limitam às interações interpessoais – 

sujeito/sujeito – mas incluem os saberes, das crianças e dos adultos, objeto também 

presentes nesta relação. 

A ação pedagógica deve estabelecer, na relação cotidiana, pressupostos 

básicos e medidas didáticas que facilitem os princípios norteadores para a 

aprendizagem coletiva e que favoreçam relações significativas da criança com seus 

pares e consigo mesma. 

Sabendo como o indivíduo constrói a sua autonomia, isto é, como a pessoa 

aprende a se autogovernar, a Educação Infantil considera o que as crianças sabem 

fazer sozinhas e o que são capazes de fazer de acordo com o seu nível de 

desenvolvimento e com o apoio de educadores e de crianças mais experientes, 

conforme preconizado por Vygotsky (1998). 

No que diz respeito ao domínio socioafetivo, Constance Kamii e Rheta Devriés 

(1991), estudiosas da obra de Piaget, descrevem três princípios de ação: 
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1. Encorajar a criança a tornar-se progressivamente autônoma frente e aos 

adultos. 

2. Encorajar as crianças a interagir e a resolver seus conflitos. 

3. Encorajar a criança a ser independente e curiosa, a tomar iniciativa na 

prossecução dos seus interesses, a ter confiança na sua capacidade de fazer uma 

ideia própria das coisas, a exprimir suas ideias com convicção, a acabar com seus 

medos e suas angústias de maneira construtiva e a não se desencorajar facilmente. 

Em relação ao domínio cognitivo, Kamii e Devriés (1991) relacionam os 

seguintes princípios de ação: 

1. Utilizar o lúdico em situações de aprendizagem. 

2. Aceitar as respostas “erradas” da criança. 

3. Compreender como a criança pensa. 

Visto que a personalidade é construída gradativamente, por meio das relações 

com o outro, a Educação Infantil exerce influência significativa na formação 

individual e coletiva da criança, numa perspectiva de educação para a cidadania que 

se reflete na qualidade de formação do ser humano que interage ativamente no 

meio em que vive. 

Para caracterizar tal ressaltar que ela considera a aprendizagem como 

resultado de uma atividade interativa, do indivíduo com os objetos e com os outros 

(relação interpessoal), e que o amadurecimento de determinados conceitos não é 

igual para todos os indivíduos e está relacionado às oportunidades que o meio 

cultural lhes oferece. O professor, dentro desta perspectiva, pode ser visto como um 

membro mais amadurecido deste grupo de aprendizagem que media o processo 

interativo. O enfoque central dado na elaboração das diretrizes é a interatividade. O 

aspecto interativo visto sob três ângulos: a interação aprendiz-aprendiz(es), a 

interação mediador-aprendiz(es) e a interação aprendiz-ambiente. 
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Outro aspecto importante nos traz Kishimoto (2010), pois, para ela, na 

Educação Infantil faz-se necessário integrar a educação ao cuidado, mas também a 

educação, o cuidado e a brincadeira. E, claro, as interações que esses elementos 

exigem: 

•Interação com o docente; 

•Interação com os pares; 

•Interação com os brinquedos e materiais; 

•Interação entre criança e ambiente; 

•Interações (relações) entre a instituição, a família e a criança. 

O brinquedo e a brincadeira sobressaem por caracterizarem a comunicação 

infantil. De acordo com Kishimoto (2010: 01), “a opção pelo brincar desde o início da 

educação infantil é o que garante a cidadania da criança e ações pedagógicas de 

maior qualidade”. Brincando, a criança lança mão de variadas formas de expressão: 

faz gestos, fala, desenha, constrói, imita, brinca com sons, canta e outros. 

Brincar é condição de aprendizagem e, por desdobramento, de socialização. 

E, para as crianças, brincar é coisa muito séria, é uma das atividades principais. 

Enfatize-se que essa atividade não é a que ocupa mais tempo da criança, mas 

aquela que contribui de modo mais decisivo no processo de desenvolvimento 

infantil. 

Segundo Vygotsky (2008), a brincadeira cria a chamada zona de 

desenvolvimento proximal, impulsionando a criança para além do estágio de 

desenvolvimento que ela já atingiu. O brincar também libera a criança das limitações 

do mundo real, permitindo que ela crie situações imaginárias. Ao mesmo tempo é 

uma ação simbólica essencialmente social, que depende das expectativas e 

convenções presentes na cultura. 
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Contudo, ninguém nasce sabendo brincar. Aprende-se pelas interações com 

outras crianças e com adultos, pelo contato com objetos e materiais, pela 

observação de outrem, pela reprodução e recriação de brincadeiras, pelas 

oportunidades ofertadas para isto. Aprende-se nas instituições educacionais, em 

casa e na sociedade, nas interações que se estabelecem entre os familiares e 

amigos. 

Na Educação Infantil, não deveria ter tempo específico de brincar, visto que a 

ludicidade deve ser elemento inerente às rotinas educativas. O lúdico não é uma 

atividade, mas uma forma de estabelecer relações, de produzir conhecimentos e 

construir explicações (MARINGÁ, 2012). 

A ludicidade, como prática pedagógica, possibilita que as interações entre as 

crianças e seus pares e entre elas e os adultos se constituam como um instrumento 

de promoção da imaginação, da exploração e da descoberta. 

A instituição realiza agrupamento vertical desenvolvendo atividades de acordo 

com os temas transversais e a partir de temas geradores como: carnaval, festas da 

família e junina, natal, folclore, copa do mundo, valores,etc. E procura incentivar as 

crianças de acordo com os cinco campos de experiências. 

Isso posto, torna-se fundamental que o educador que lida com a criança tenha 

clareza sobre a importância da ludicidade para o desenvolvimento dela e o papel 

das brincadeiras em suas atividades de cuidar e educar. Portanto, cabe à escola e à 

família o     dever de proteger e favorecer as infâncias. Por consequência, permitir 

que a atividade principal da criança – brincar – seja estudada, compreendida, 

observada, favorecida. 

O eixo integrador específico da Educação Infantil - Educar e cuidar, brincar e 

interagir - precisa ser considerado juntamente com os eixos Transversais do 

Currículo em Movimento: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em 

para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade nesse sentido, o 
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trabalho pedagógico com a infância implica considerar esses eixos, ensinando a 

formar opinião, levando em consideração a base familiar e valores éticos e sociais. 

O cotidiano escolar está repleto desses eixos concretos, emergentes e que 

reclamam ações sobre questões, como: diversidade cultural e   biodiversidade, 

diversidade em relação à religião, orientação sexual e configurações familiares, 

diversidade étnico-racial, inclusão das crianças com deficiência, atendimento à 

heterogeneidade e à singularidade, direito às aprendizagens, infâncias vividas ou 

roubadas, convivências entre as gerações etc. 

Diante deste quadro, a instituição entende que é necessário: 

 Contemplar as particularidades das crianças pequenas, as condições 

específicas das crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação e a diversidade social, religiosa, cultural, étnico-racial 

e linguística das crianças, famílias e comunidade regional; 

 Considerar que as crianças do campo têm rotinas, experiências estéticas 

e éticas, ambientais, políticas, sensoriais, afetivas e sociais próprias.  

 Promover o rompimento das relações de dominação de diferentes 

naturezas, tais como: a dominação etária (mais novos ou o contrário); a 

socioeconômica (dos mais ricos sobre os mais pobres); a étnico-racial (dos que se 

dizem  

 Brancos sobre os negros); de gênero (dos homens sobre as mulheres); a 

regional (dos moradores de certa área sobre os que nela não habitam); a linguística 

(dos que dominam uma forma de falar e escrever que julgam a correta sobre os que 

se utilizam de outras formas de linguagem verbal); a religiosa (dos que professam 

um credo sobre os que não o fazem) 

 Cumprir os artigos 6º e 7º das DCNEIs, o que significa compreender os 

seres humanos como parte de uma rede de relações. Relações que possibilitam a 
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preservação da Terra, novos modos de sociabilidade e de subjetividade voltados 

para as interações solidárias entre pessoas, povos, outras espécies; 

 Compreender que a sustentabilidade depende de novos valores, 

pautados numa ética em que os humanos se reconheçam como iguais e valorizem 

flora, fauna, paisagens, ecossistemas; 

 Prover condições para a construção de uma cidadania ativa, no sentido 

de contribuir para a mudança social. 

 Reconhecer a criança como sujeito de direitos e dizer que ela é cidadã 

desde já e não apenas no futuro. Trabalhar a cidadania na infância é colaborar com 

o presente e o futuro de todos, inclusive por meio da promoção da participação ativa 

da criança, ouvindo sua voz e mostrando-lhe seus direitos e responsabilidades; 

 Exercer sua função social de ser o lócus privilegiado do saber 

sistematizado ao materializar o direito ao conhecimento, como propulsor do 

desenvolvimento infantil (ARCE, 2007). Esse desenvolvimento demanda e é 

mediado pelas aprendizagens. É fruto, portanto, de uma atuação planejada, 

qualitativa, afetuosa e compromissada dos profissionais de educação. 

O Currículo em Movimento da Educação Infantil faz leitura constante, uma vez 

que o mesmo caracteriza-se pela organização curricular contemplando os objetivos 

de aprendizagem e desenvolvido desenvolvimento que são trabalhados no contexto 

da Educação Infantil.   Ao se estruturar o Currículo em âmbito dos campos 

experiências e eixos integradores, considera-se que ao realizar atividades, 

desenvolver projetos, vivenciar experiências nas esferas de formação pessoal e 

social e conhecimento de mundo, e ao adotar as múltiplas linguagens expressas 

pelos campos de experiências, a criança tenha o direito de aprender.  

A organização sistematiza nessa etapa da Educação Básica da Educação 

Infantil, que se encontra as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, tem 

como eixos estruturantes o educar e o cuidar, bem como o brincar e o interagir, não 
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sendo mais trabalhado de forma com base em conteúdo, componentes curriculares 

ou áreas do conhecimento. 

As aprendizagens estão sustentadas nos direitos de conviver, brincar, 

participar, explorar, expressar, e se conhecer, estabelecidos dos princípios éticos, 

estéticos e políticos conforme dito nas DCNEI (BRASIL, 2010a, p.16). 

As DCNEI e da BNCC, a 2º edição do Currículo em Movimento do Distrito 

Federal – Educação Infantil apresentam uma organização dos direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento da criança, dos quais surgem os cincos campos 

de experiências, a saber:  

1)  O eu, o outro, e o nós:  este campo apresenta que as crianças descubram a 

si mesmas, aos grupos das quais fazem parte (família e/ou responsáveis, 

instituições 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 respeito aos demais que delas 

diferem, elementos fundamentais da beleza e riqueza da diversidade humana; 

2) 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; 

3) 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. 
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4) 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 exercitando a leitura e a escrita de acordo com suas 

possibilidades, ao ter como recursos as interações, as diversas linguagens e a 

imaginação; 

5) 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.  

O JI 404 Norte desenvolve um trabalho com a rotina da escola, onde articula 

conforme os campos de experiências citados no Currículo em Movimento da 

Educação Infantil 

11. PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 
PROPOSTA PEDAGOGICA 

 

A Escola irá trabalhar com diversas ações e projetos que nortearão o trabalho 

desenvolvido no decorrer do ano. O projeto macro da escola é o Projeto Por um 

Mundo Melhor – “Cuidar do Mundo é tarefa de Todos”, que dará continuidade aos 

trabalhos que a escola já desenvolve em busca de uma alimentação saudável, onde 

os professores realizarão diariamente atividades educativas sobre alimentação e 

hábitos saudáveis com o objetivo de trazer benefícios para todos da Comunidade 

Escolar, um maior conhecimento sobre conteúdos de nutrição podendo influenciar 

hábitos alimentares e a saúde de nossas crianças e de seus familiares. O projeto 



 

JARDIM DE INFÂNCIA 404 NORTE     

  Página 54 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO 

DO PLANO PILOTO 

JARDIM DE INFÂNCIA 404 NORTE 

 
também trabalha e ensina a importância da sustentabilidade, do reciclar e do 

reaproveitamento para produzir do lixo brinquedos e materiais pedagógicos para uso 

didático as crianças e o projeto Jardim Digital e Projeto Trabalhando Valores na 

Escola. 

11. PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO 

 11.1 Ação Financeira, Administrativa e Participativa 

O JI 404 Norte vem propor seu Plano de Trabalho da Gestão Escolar de 

acordo com a lei de Diretrizes E Bases 9394/96 – que reafirma o dever do Estado 

com a Educação Infantil, os Parâmetros Curriculares Nacionais – que reafirmam a 

importância de garantir o desenvolvimento pleno do educando até seis anos, 

voltando-se para a cidadania e oportunidades sócio culturais e o Currículo em 

Movimento das Escolas Públicas do Distrito Federal para Educação Infantil onde são 

traçados três objetivos básicos: 

• Construção da Identidade e da Autonomia; 

• Interação e socialização da criança, no meio social, familiar e escolar; 

• Ampliação progressiva dos conhecimentos de mundo. 

É importante ressaltar que a equipe do Jardim de Infância 404 Norte tem 

consciência do seu papel na condição de educadores e que a participação da família 

neste processo é de suma importância para a garantia de uma educação de 

qualidade. 

 11.1 Ação Financeira, Administrativa e Participativa 

11.1 Ação Financeira 

Objetivos 

 Garantir a gestão democrática dos recursos oriundos do PDAF, APM e 

PDDE com transparência e participação de toda comunidade escolar 

 Incentivar a participação de pais ou responsáveis contribuintes 
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 Manter atualizado o balancete da APM 

 

Metas 

 Impulsionar em 100% a participação da comunidade escolar junto a APM e 

ao Conselho Escolar na utilização das verbas  

 Aumentar em 50% a contribuição na APM 

 Expor, periodicamente, todas as prestações de contas  

Ações  

 Proporcionar reuniões com o Conselho escolar, Associação de Pais e 

Mestres. 

 Promover momentos de conscientização da importância das contribuições 

financeiras ou serviços prestados 

 Divulgar a aplicação dos recursos da APM 

 

Cronograma 

Será desenvolvido no decorrer do ano sendo flexível conforme a necessidade 

de cada objetivo apresentado. 

 

11.2 Ação Administrativa 

Objetivos: 

 Cumprir as atividades de acordo com os princípios da administração pública: 

legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.  

 Viabilizar um ambiente de trabalho produtivo 

 Promover um ambiente cortês  



 

JARDIM DE INFÂNCIA 404 NORTE     

  Página 56 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO 

DO PLANO PILOTO 

JARDIM DE INFÂNCIA 404 NORTE 

 
 

 Ser canal eficiente no auxílio aos colaboradores, pais, alunos e comunidade 

 Conservar patrimônio escolar  

Metas 

 Conscientizar e proporcionar o senso de pertencimento e responsabilidade 

de todos direta e indiretamente ligados à unidade executora para zelo com 

os ambientes e patrimônio da mesma 

 Oferecer duas palestras por semestre que atualizem as ferramentas de 

proporcionar um ambiente organizacional de qualidade por meio da 

compreensão da importância que cada indivíduo têm no todo. 

   Ações 

 Fortalecer, através do diálogo coletivo, a importância das ações baseadas 

na lei.  

 Conscientizar através de palestras, rodas de conversas a importância da 

proatividade, do comprometimentos e ética. 

 Oportunizar ambiente agradável e integrado que favoreça melhoria nas 

relações interpessoais 

 Agir com presteza, buscando informações, quando necessário, junto à 

regional de ensino para auxílio de quaisquer dúvidas no âmbito 

administrativo 

 Promover a limpeza e manutenção do ambiente da escolar e de seu 

patrimônio.  
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Cronograma 

Será desenvolvido no decorrer do ano sendo flexível conforme a necessidade 

de cada objetivo apresentado. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação do Plano de Trabalho será realizada bimestralmente, juntamente 

com a avaliação pedagógica, em reunião com professores e servidores em datas 

pré-determinadas no Calendário Escolar da Educação Infantil da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal, para o ano letivo de 2019; e pelos pais e responsáveis 

por meio de Ficha de Avaliação Semestral. A comunidade escolar, também, terá a 

oportunidade de manifestar suas opiniões por meio de caixa de sugestões a ser 

colocada no pátio da escola ou nas reuniões de pais. 

 

11. 2 PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

  

Segundo orientações recebidas da SEEDF, toda Escola tem que ter 

estabelecidas objetivos e metas, bem como metodologias consistentes que devem 

ser acompanhadas de avaliações contínuas criando assim condições para 

desenvolver melhor as atividades pedagógicas dentro da Instituição. 

De acordo com o Regimento Escolar das Escolas da Rede Pública de Ensino 

do DF e as orientações da SEE-DF, ao coordenador pedagógico compete articular e 

mobilizar a equipe escolar para elaborar, desenvolver e avaliar a Proposta 

Pedagógica da escola. 

Nesse sentido, identificam-se os seguintes objetivos: 

 Desenvolver funções formadora, articuladora e transformadora do papel 

dos profissionais da educação no ambiente escolar; 
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 Criar ações que viabilizem a formação do grupo para qualificação 

continuada desses profissionais, conduzindo mudanças dentro da sala de aula e na 

dinâmica da escola, produzindo impacto bastante produtivo e atingindo as 

necessidades presentes; 

 Desenvolver parceria escola e família, para estreitar laços; 

 Desenvolver parceria Escola com a Equipe de Atendimento Especializado 

e com a escola pólo Sala de Recursos da 403 norte para oferecer uma educação de 

qualidade a todas as crianças e suporte aos professores que atendem estudantes 

com necessidades educacionais especiais; 

 Favorecer a construção de um ambiente democrático e participativo, 

onde se incentive a produção do conhecimento por parte da comunidade escolar, 

promovendo mudanças atitudinais, procedimentais e conceituais nos indivíduos; 

 Assumir atendimentos diários a pais, funcionários, professores, além da 

responsabilidade de incentivo a promoção da Proposta Pedagógica; 

 Trabalhar com formação e informação dos docentes uma vez que o 

espaço escolar é dinâmico e a reflexão é fundamental para superação de 

obstáculos, socialização de experiências e fortalecimento das relações 

interpessoais;  

 Ampliar a Formação Continuada dos profissionais da educação, nas 

diferentes áreas de atendimentos à pessoas com necessidades especiais. 

 Propor atividades visando à superação dos problemas diagnosticados e 

aperfeiçoando o trabalho pedagógico; 

  

AÇÕES PREVISTAS  

 Propiciar momentos e espaços para estudos dos temas solicitados pela 

Secretaria de Educação; 
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 Orientar e incentivar a participação nos cursos oferecidos pela SEDF, 

EAPE e outras formações em geral; 

 Propiciar reuniões, palestras e ciclos de estudos (Proposta Pedagógica, 

Conselho Escolar e APM); 

 Propiciar atendimento individualizado e coletivo com as crianças e 

pais/responsáveis. 

 Promover atividades em grupo que propicie uma integração coletiva com 

todo corpo docente. 

 Orientar e auxiliar o corpo docente na organização de programas e 

planos de ensino, instrumentos de avaliação de programas e apuração de 

resultados; 

 Manter a comunidade informada  com bilhete contendo o cardápio 

semanal e atividades extra-classe realizadas na escola. 

 METAS PREVISTAS: 

 Possibilitar 100% espaços de estudos; 

 Oferecer 100% dos cursos indicados; 

 Promover a participação de 70% da comunidade escolar; 

 Proporcionar 100% de atendimento toda comunidade escolar; 

 Proporcionar 100% de integração coletiva do corpo docente; 

 Auxiliar 100% na organização de programas e planos de ensino; 

 Possibilitar 100% das informações importantes desenvolvidas.  

Cronograma 

 Será desenvolvido no decorrer do ano sendo flexível conforme a 

necessidade de cada objetivo apresentado. 
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        AVALIAÇÃO 

A avaliação irá se sustentar na necessidade de sistematizar todas as etapas 

do processo pedagógico, através de instrumentos, utilizados pela direção da escola 

para acompanhar, observar, intervir e avaliar o trabalho realizado. Para a realização 

da avaliação, será feita primeiramente o acompanhamento e supervisão efetiva do 

diretor e vice-diretor da escola. Haverá relatórios dos pontos positivos e negativos 

da ação do coordenador.  

 

A coordenação pedagógica nas escolas da rede pública de ensino do Distrito 

Federal, prevista em Portaria, é resultante de conquista política dos professores por 

meio de lutas históricas travadas durante anos, sob o argumento de que contribuiria 

para a melhoria da qualidade social da educação pública. O Distrito Federal é 

referência dessa conquista em relação aos demais estados e municípios brasileiros. 

A 80 garantia desse espaço-tempo reflete o compromisso do Estado com a 

valorização e a profissionalização dos profissionais da educação. (Orientação 

Pedagógica do PPP e da Coordenação Pedagógica nas Escolas/ SEE-DF2014, 

página 29).  

Objetivos: 

 Coordenar individualmente e coletivamente ao corpo docente no processo de 

ensino e aprendizagem; 

 Coordenar e subsidiar a elaboração dos diagnósticos da realidade escolar; 

 Propiciar o trabalho em conjunto por período conforme de currículo em 

Movimento para analisar, discutir, estudar e aperfeiçoar as questões 

pertinentes ao processo ensino e aprendizagem; 

 Conhecer a Proposta Pedagógica da escola; 
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 Coordenar momentos de estudos e reflexões referentes aos textos propostos 

pela SEDF no período de coordenação pedagógica semanalmente; 

 Promover reflexão sobre a prática pedagógica juntamente com corpo 

docente 

AÇÕES PREVISTAS: 

 Reunir com o corpo docente semanalmente; 

 Promoção de encontros pedagógicos quinzenais buscando a unidade do 

trabalho; 

 Construir na coordenação coletiva o planejamento semanal conforme o 

Currículo em Movimento; 

 Orientação quanto ao preenchimento adequado do diário de classe; 

 Elaborar a Proposta Pedagógica coletivamente; 

 Incentivar e prever condições para dar continuidade ao projeto da escola; 

 Propor passeios culturais, de lazer e educativos; 

 Propor encontros entre os docentes dos turnos matutino e vespertino para 

troca de experiências pedagógicas bimestralmente; 

 Auxiliar e incentivar no uso dos materiais pedagógicos para o trabalho 

pedagógico dos professores; 

 Propor adquirir ação de bons livros e materiais pedagógicos, para manter o 

acervo; 

 Orientar os professores a observarem as crianças de forma a identificar suas 

necessidades, anseios, carências e focos de interesse de cada um e 

individual, promovendo atenção, estimulo e apoio as mesmas. 

METAS PREVISTAS: 

 Possibilitar 100% das coordenações coletivas; 

 Oferecer momentos de estudos em sua totalidade; 
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 Promover a participação de 100% da construção da Proposta Pedagógica; 

 Proporcionar integração coletiva do corpo docente em sua totalidade; 

 Auxiliar 100% no plano de aula e organização das atividades em sala; 

Cronograma 

 Será desenvolvido no decorrer do ano sendo flexível conforme a 

necessidade de cada objetivo apresentado. 

 

12. PROJETOS ESPECÍFICOS 
 

Apresentação 

Os projetos são uma das formas de organizar o trabalho didático, que pode 

integrar diferentes modos de organização curricular. Pode ser utilizado, por exemplo, 

em momentos específicos do desenvolvimento curricular de modo a envolver mais 

de um professor e uma turma, articular o trabalho de várias áreas, ou realizar-se no 

interior de uma única área. 

A organização curricular trabalha os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento contribuindo nos seus diversos campos de experiências. Esse tipo 

de organização permite que se dê relevância às questões dos Temas Transversais, 

pois os projetos podem se desenvolver em torno deles e serem direcionados, para 

metas objetivas, com a produção de algo que sirva como instrumento de intervenção 

nas situações reais. 

Assim as crianças sabem claramente o que, por que e para que estão fazendo, 

aprendem também a formular questões e a transformar os conhecimentos em 

instrumento de ação. Para conduzir esse processo é necessário que os professores 

tenham clareza dos objetivos que querem alcançar e formulem também claramente 

as etapas do trabalho. 
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A organização do projeto deverá ser previamente planejada de forma a 

comportar as atividades que se pretende realizar dentro do tempo e do espaço que 

se dispõe. Além disso, devem ser incluídas no planejamento, saídas da escola para 

trabalho prático, para contato com instituições e organizações.  

O JI 404N, trabalha com um projeto macro denominado Por Um Mundo 

Melhor- Cuidar do Mundo é tarefa de Todos, que procura incentivar as crianças a 

desenvolverem hábitos saudáveis. Este projeto norteia microprojetos que são 

trabalhados por todos os professores (escovação, dia da fruta, reciclagem, horta, 

compostagem, minhocário, etc). 

Título do Projeto: 

12.1 Projeto Por um Mundo Melhor “Cuidar do Mundo é tarefa de Todos” 
 

Problematização: 

A sociedade tem demonstrado uma preocupação que diz respeito às relações 

humanas, percebe-se atualmente um crescimento da perda da essência de  

humanizar em virtude disso a intolerância vem tomando conta de nossos lares, e 

instituições educacionais, percebe-se isso nos momentos de recreação, onde as 

brincadeiras agressivas prevalecem, transformando momentos de alegria em 

momentos de tensão e violência. E também a falta de um olhar sensível às relações 

interpessoais e seu meio ambiente.   

Desenvolver através deste projeto atitudes que proporcionam o bem estar 

individual e coletivo, envolvendo ações de acolher, ouvir, encorajar e apoiar no 

sentido de desenvolver o aprendizado de pensar e agir, cuidar de si, do outro, da 

escola e da natureza. Trabalhamos com projetos para dar significado às atividades e 

permitir uma abordagem interdisciplinar, levando em conta a diversidade e a 

heterogeneidade da turma; onde a criança é considerada sujeito ativo e a relação 

adulto/criança baseia-se na troca e no respeito. O professor tem o papel de 
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mediador de experiências contribuindo com o processo de elaboração de cada 

criança. 

Tema Gerador 

Diante da real necessidade de se construir um mundo melhor e mais 

sustentável é de suma importância à conscientização da preservação do meio 

ambiente para a nossa vida e de todos os seres vivos. 

Com a utilização das múltiplas linguagens possibilita-se a trabalhar os eixos 

transversais com a Educação para Sustentabilidade e consequentemente o 

desenvolvimento de ações que gera biodiversidade e diversidade cultural. 

Os projetos são desenvolvidos de acordo com os temas transversais e a partir 

de temas geradores como: carnaval, festas da família e junina, natal, folclore, copa 

do mundo, valores e etc. 

Público Alvo 

Este projeto destina toda comunidade escolar: Crianças pequenas com idade 

de 4 anos e a 5 anos e 11 meses, pais, professores, servidores, secretaria e direção 

escolar.  

Justificativa 

Diante da real necessidade de se construir um mundo melhor e mais 

sustentável é de suma importância a conscientização da preservação do meio 

ambiente para a nossa vida e de todos os seres vivos, afinal vivemos nele e 

precisamos que todos os seus recursos naturais sejam sempre preservados. 

Acreditamos que essa conscientização deve ser desenvolvida o mais cedo 

possível, mas não basta falar sobre o meio ambiente e sustentabilidade, é preciso 

plantar a semente da conscientização de nossas crianças por um mundo melhor; 

precisamos construir nas crianças um sentimento de pertencimento, de amorosidade 

para com o meio ambiente e promover ações que garantam a cultura da 
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sustentabilidade; para isso a escola precisa ser um espaço de aprendizagens 

práticas integradas à natureza e junto com a comunidade escolar desenvolvendo 

ações para levá-los a refletir diante das transformações que estão ocorrendo no 

mundo e repensarmos o que podemos fazer enquanto cidadãos e assim fomentar a 

vontade de mudar a situação da nossa realidade mais próxima, refletindo sobre o 

que podemos fazer e, aprender que pequenas mudanças de nossos hábitos diários 

podem gerar grandes transformações; como promover ações que permitam reduzir 

os desperdícios de água, o acúmulo de lixo nos rios, cultivar uma horta, enfim, um 

espaço de aprendizagens significativas educando as ações para vivermos bem no 

nosso em meio ambiental, cultural e social.  

Outra preocupação diz respeito às relações humanas, que é compreender e 

respeitar as diferenças e diversidades culturais, étnico-racial, de crença, de gênero e 

configurações familiares, inclusão das crianças com deficiências, pois percebe-se 

que a sociedade necessita buscar uma valorização mais humanizada e tolerante das 

diversas relações e formas de viver. 

Diante das reflexões feitas, a escola promove uma educação voltada para o 

alcance dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, tendo 

como eixos estruturantes o educar e o cuidar, bem como o brincar e o interagir. As 

aprendizagens devem ser pautadas nos direitos de conviver, brincar, participar, 

explorar, expressar e se conhecer, tendo como os seus princípios éticos, estéticos e 

políticos. 

O Projeto abrange os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos quais 

emergem os cincos campos de experiências: O eu, o outro e nós; Corpo, gestos, e 

movimentos; Traços, sons, cores, formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Tendo uma educação 

articulada com os eixos transversais Currículo em Movimento: Educação para 

Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação 

para a Sustentabilidade. 
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O Projeto Por um Mundo Melhor “Cuidar do Mundo é tarefa de Todos” é 

necessário por uma razão simples: questão de sobrevivência. Quanto mais cedo o 

tema for abordado com as crianças, maiores as chances de despertar a consciência 

pela preservação. Por isso, a educação para uma vida sustentável deve começar já 

na educação infantil com o objetivo de observar e explorar o meio ambiente com 

curiosidade, interesse e necessidade, percebendo-se como ser integrante, 

dependente, transformador e, acima de tudo, com atitudes de conservação e de 

consciência ecológica. Atividade horta escolar vem para compor o cotidiano da 

criança com atividades coletivas que visam a transversalidade, trabalhando a 

biodiversidade e diversidade cultural. 

Dentre outra as atividades, tem-se a prática da leitura se faz presente nas 

vidas das crianças desde o momento em que elas compreendem o mundo em sua 

volta. No constante desejo de decifrar e interpretar o sentido das coisas que as 

cercam, de perceber o mundo sob diversas perspectivas, de relacionar a realidade 

ficcional com a que vivem, no contato com um livro, enfim, em todos estes casos 

estão de certa forma, lendo - embora, muitas vezes, não se deram conta. A partir 

daí, pode-se começar a refletir sobre o relacionamento leitor-texto. Já foi dito que ler 

é, acima de tudo, compreender. Para que isso aconteça, além dos já referidos os 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança, precisa que o leitor esteja 

comprometido com sua leitura. Ele precisa manter um posicionamento crítico sobre 

o que lê, não apenas passivo. Quando atende a essa necessidade e interesse, o 

leitor se projeta no texto, levando para dentro dele toda sua vivência pessoal, com 

suas emoções, expectativas, etc. A prática da leitura proporciona as interações 

socioculturais, levando a criança a despertar o seu imaginário, as descobertas e 

ampliação de suas experiências para estabelecer distintas formas de relação 

consigo, com outro, com meio ambiente. 

Objetivos: 

Objetivo Geral 
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O Projeto tem como objetivo um aprender diferente, pois contempla a 

transversalidade vinculando o processo de aprendizagem e desenvolvimento da 

criança às experiências adquiridas na escola e na convivência familiar, permitindo 

que aprenda de forma significativa. Este projeto promove uma prática educativa 

formando sujeito ativo e participativo, com necessidades próprias, que manifesta 

opiniões e desejos de acordo sua realidade de vida. 

A importância da preservação do meio ambiente e despertar a prática da 

leitura promovem a sensibilidade humana na relação de cada um consigo, com o 

outro e com tudo o que existe.  

A horta escolar tem como foco principal integrar as diversas fontes e recursos 

de aprendizagem, integrando o dia a dia da escola gerando fonte de observação e 

pesquisa exigindo uma reflexão diária por parte das crianças e visa proporcionar 

possibilidades para o desenvolvimento de ações pedagógicas por permitir práticas 

em equipe explorando as múltiplas linguagens da aprendizagem. 

A leitura de obras literárias na educação infantil constrói imagens a acerca do 

que está lendo, promovendo a imaginação do leitor. A prática da leitura revela como 

uma atividade extremamente frutífera e prazerosa. Por meio dela, além de adquirir 

mais conhecimentos e cultura - o que fornece maior capacidade de diálogo e 

prepara as crianças para melhor atingir às necessidades de um mercado de trabalho 

exigente -, experimentar novas experiências, ao conhecer mais do mundo em que 

vive. 

Ao final do projeto, é interessante que seu resultado seja exposto 

publicamente, na forma de algumas atividades de atuação no meio, isto é, de uso no 

âmbito coletivo (seja no interior da classe, no âmbito da escola ou da comunidade) 

daquilo que foi produzido e que podem ter resultados significativos na mudança de 

atitudes e práticas de todos que estão envolvidos, sendo o principal deles o fato de 

que as crianças se vejam como verdadeiros cidadãos. 

Objetivos Específicos 
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 Vivenciar momentos de plateia por meio de apresentações teatrais, 

palestras e vídeos. 

 Demonstrar autonomia do processo de alimentação e realizar a prática do 

autosservimento com a orientação do professor(a); 

 Cuidar de sua higiene, alimentação, conforto e aparência;  

 Expressar-se livremente por meios de desenhos e pinturas, verbalizando 

os significados de sua produção em relação a alimentação saudável e com o meio 

ambiente; 

 Identificar e reconhecer as relações entre o valor nutritivo dos alimentos 

cultivados; 

 Conhecer pela degustação os diferentes alimentos cultivados bem como 

nomeá-los corretamente; 

 Reconhecer que bons hábitos alimentares, de higiene e prática de lazer 

contribui para a promoção da saúde e bem estar físico e mental; 

 Diferenciar alimentos doces e salgados, amargos e azedos, alimentando-

se de modo independe, usando talheres, copos e guardanapos; 

 Identificar técnicas de manuseio do solo e manuseio sadi como: recorte e 

colagem, pintura, desenho espontâneo, relatos orais, mímicas, etc.o dos 

vegetais;  

 Ampliar as possibilidades expressivas das artes visuais, com o uso de 

cores, formas e texturas nas situações de interação com as ferramentas de 

desenho;  

 Despertar o senso crítico/criativo;  

 Valorizar e criar produções artísticas individuais e coletivas em suas 

respectivas linguagens trabalhando os animais, natureza e o meio ambiente; 

 Produzir tintas alternativas a partir de materiais naturais (pó de café, 

urucum, cenoura, beterraba, folhas verdes, terras, e etc). Utilizando-as em estado 

original ou acrescentando cola na formulação; 

 Conhecer (para respeitar e preservar) os espaços ambientais da escola:   

jardim, horta, minhocário, composteira e o sistema hídrico de reuso da água para 

irrigação da horta; 



 

JARDIM DE INFÂNCIA 404 NORTE     

  Página 69 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO 

DO PLANO PILOTO 

JARDIM DE INFÂNCIA 404 NORTE 

 
 Conhecer pela degustação os diferentes alimentos cultivados bem como 

nomeá-los corretamente; 

 Comunicar-se com meio da linguagem oral com os seus pares e com os 

adultos e expressando clareza de pensamentos; 

 Compartilhar com outras crianças a valorização, a importância do 

trabalho e cultura do homem do campo; 

 Participar de pesquisas sobre o repertório de jogos, brincadeiras, 

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

diferentes culturais, e da tradição cultural (relacionadas comidas típicas) de sua 

comunidade e cada regionalidade; 

 Compreender a importância do consumo e uso adequado dos alimentos; 

 Estabelecer relações entre o valor nutritivo dos alimentos cultivados; 

 Criar, individual ou coletivamente histórias sonorizá-la, utilizando diversas 

formas sonoras; 

 Escolher e folhear livros, procurando se orientar por temas e ilustrações, 

acompanhando a narrativa: 

 Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de 

encenações, definido os contextos e os personagens, a estrutura da história; 

 Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em 

situações com função social significativa; 

 Criar pequenas paródias individuais e coletivas; 

 Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

diversos, recorrendo a estratégias de observação e leitura; 

 Despertar nas crianças a curiosidade e interesse nas obras literárias e 

conhecer vários autores; 

Campos de Experiências 

O Projeto apresentado pela comunidade escolar para ser trabalhado nesta 

escola pontua conforme o Currículo em Movimento da SEEDF da Educação Infantil 

em uma organização dos direitos de aprendizagens e desenvolvimento das 

crianças, com os eixos integradores: o educar e o cuidar, o brincar e o interagir.  
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Tem-se ainda uma proposta voltada juntamente com os eixos integradores, os eixos 

transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os 

Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade.  

As crianças vivenciam nestes projetos no seu ambiente escolar uma prática 

educativa direcionada as múltiplas linguagens que se apoia nos direitos de conviver, 

brincar, participar, explorar, expressar e se conhecer, e também fortalece dos seus 

direitos de aprendizagens e desenvolvimento, dos quais emergem dos cincos 

campos de experiências: 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.  

Para a execução dos Projetos é oferecido aos professores um vasto material 

didático-metodológico conforme discriminado abaixo: 

Televisores; Data show; Vídeo cassete; Aparelhos de DVD; Microsystens; 

Ventiladores; Caixa amplificadora; Microfones; Máquina fotográfica digital; Retro 

projetores e projetor de slides; Computadores; Impressoras; Copiadoras; Aparelho 

de Fax; Guilhotina; Encadernadora; Som ambiente; Fantoches; Livros de literatura 

infantil; Sucata; Papéis diversos; Tinta guache; Cola colorida; Brinquedos 

pedagógicos; Kits de psicomotricidade; EVA; TNT; Revistas para a formação do 

professor (Ciência Hoje, Nova Escola, Revista de Educação Infantil); Jornal de 

grande circulação; Enciclopédias; Dicionários; Lápis de cor; Giz de cera; Cola; 

Argila; Massa de modelar; Diversas fitas de vídeo e DVD; Cd’s infantis.  

Sempre há o que implantar ou implementar para se alcançar um ensino de 

qualidade e garantir a inclusão dos PNE – pessoa com necessidade especial. A 

existência de um plano de trabalho é essencial a fim de oportunizar a formação de 

cidadãos críticos capazes de agir na transformação da sociedade e propiciar a 

atuação de toda a comunidade escolar interna e externa nesta missão. 
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Metodologia 

A Escola irá trabalhar com diversas ações que nortearão o trabalho 

desenvolvido no decorrer do ano. O projeto macro da escola é o Projeto Por um 

Mundo Melhor – “Cuidar do Mundo é tarefa de Todos”, que dará continuidade aos 

trabalhos que a escola já desenvolve em busca de uma alimentação saudável, onde 

os professores realizarão diariamente atividades educativas sobre alimentação e 

hábitos saudáveis com o objetivo de trazer benefícios para todos da Comunidade 

Escolar, um maior conhecimento de aprendizagem e desenvolvimento da criança 

sobre a importância de nutrição. O projeto também trabalha e ensina a importância 

da sustentabilidade, do reciclar e do reaproveitamento para produzir do lixo 

brinquedos e materiais pedagógicos para uso didático das crianças, e 

reaproveitamento da água, plantio de mudas, e conhecimento de várias hábitos 

alimentares de suas diversidade cultural. 

A horta escolar visa proporcionar possibilidades para o desenvolvimento de 

ações pedagógicas por permitir práticas em equipe explorando as múltiplas 

linguagens no campos de experiências, favorecendo as interações socioculturais, 

brincadeiras, atividades expressivas, artísticas, jogos e música e entre atividades 

que devem propiciar explorações com os sentidos: tato, olfato e paladar. 

Dentro dos direitos de aprendizagens e desenvolvimento da criança, é 

importante que ela participe criticamente da cultura da leitura e escrita, de modo a 

desenvolver o prazer pela literatura, fruindo e exercitando a prática de ouvir e falar. 

Por isso, todas as aulas serão realizadas com atividades que possibilite contato com 

diferentes gêneros escritos, como a leitura de livros pelos adultos, a contação de 

histórias e o incentivo para que as crianças manuseiem livros, gibis, revistas, 

produzam textos. Toda semana as crianças vão a biblioteca e levam para casa um 

livro que será compartilhado com a família. E na próxima aula irá recontar a história 

com os seus pares. 
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Ações do Projeto Por um Mundo Melhor “Cuidar do Mundo é tarefa de Todos 

1.1. Horta Escolar: 

 Escolher um local ensolarado para plantio das hortaliças, pois elas são 

plantas de crescimento rápido, mas precisam de muita luz para crescerem sadias e 

rapidamente; 

 Escolher local próximo à água: água de boa qualidade e abundante é 

muito importante para a horta; 

 Preparar um terreno bem drenado para plantio das raízes e hortaliças, 

pois elas respiram em terrenos compactados ou encharcados a quantidade de ar 

disponível no solo; 

 Preparar a composição do solo: analisando o solo, encontramos 4 

elementos (argila, areia, a e matéria orgânica); 

 Escolher um local protegido para as plantas que vegetam na época fria, 

não apreciam ventos fortes e frios. 

Materiais necessários 

Os materiais básicos definidos para um manejo adequado são: 

 Ancinho – utilizado para nivelar o terreno e retirada do mato capinado 

 Colher de Jardineiro – utilizado em operações de transplante de plantas 

 Enxada – usada para misturar adubos, terra e nas capinações. 

 Garfo – coleta de mato e folhagem 

 Regadores de diferentes tamanhos permitindo manuseio das crianças 

 Sacho – para aforamento da terra a capina entre linhas de plantas. 

Semeadura ou Plantio 
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1) Sementeira – A sementeira pode ser de material reutilizável. Como regra, 

a profundidade das sementes das hortaliças a serem semeadas dependerá do 

tamanho da semente. A sementeira deve ser previamente umedecida e ser mentida 

úmida com regas pela manhã e tarde. 

2) Transplante – O transplante é feito após as mudas apresentarem 4 a 6 

folhas. Observar que a sementeira deverá ser molhada para a retirada das mudas. 

Seleção de Hortaliças para Plantio 

Classificação segundo o consumo (alguns exemplos): 

a) Hortaliças Folhas – alface, almeirão, couve, chicória, repolho, acelga; 

b) Hortaliças Frutos – tomate, berinjela, pimentão, pepino, quiabo, 

abobrinha; 

c) Hortaliças Flores - couve flor, brócolos, alcachofra; 

d) Hortaliças Raízes – cenoura, beterraba, rabanete, nabo; 

e) Hortaliças Condimentos – alho, cebolinha, salsa, coentro. 

 

Manejo da Horta 

Serão levadas a efeito no manejo da horta: 

* Irrigar diariamente observado o melhor horário para sua efetivação; 

* Retirar plantas invasoras; 

* Afofar a terra próxima ás mudas; 

* Completar nível de terra em plantas descobertas; 

* Observar fitossanidade da horta (insetos e pragas, fungos, bactérias e 

vírus);  

Colheita e Higienização 
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A colheita será feita obedecendo ao período de maturação das hortaliças. Será 

realizada a higienização com auxílio das merendeiras. 

Consumo 

A colheita após higienização será servida como parte da merenda escolar 

reforçando a alimentação das crianças e proporcionando maior variedade nas 

opções presente.  
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Trabalhando as temáticas das atividades: água, minhocário, composteira e 

horta 
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12.2 Projeto “Leitura: uma viagem fantástica” 
 

Os encontros com as crianças serão toda semana, onde elas irão a biblioteca 
e escolherão o livro para ser compartilhado com à família. Depois, cada criança terá 
oportunidade de recontar a sua história escolhida na rodinha da sala. As professoras 
irá utilizar de recursos e estratégias para fixação desta atividade, tais como:  

 Histórias em gravuras; 

 Teatro com Fantoches; 

 Contos; 

 Lendas; 

 Parlendas; 

 Teatro de dedoches; 

 Teatro de varas; 

 Teatro de sombras; 

 Histórias em retroprojetor; 

 Cineminha; Dramatizações. 

Em todas as aulas, serão realizadas atividades relacionadas ao tema 
trabalhado, tais como: recorte e colagem, pintura, desenho espontâneo, relatos 
orais, mímicas, etc. 

 

Recursos materiais 

 Cola; 

 Tesoura; 

 Durex; 

 Fita crepe; 
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 Cola Colorida; 

 Durex colorido; 

 Revistas; 

 Jornais; 

 Papéis diversos; 

 Retroprojetor; 

 Lápis de cor; 

 Giz de cera; 

 Caneta hidrográfica; 

 Máquina fotográfica; 

 Pintura a Dedo 

 Armação de madeira (teatrinho) 
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16.3 Cronograma/ações 

1º Bimestre: 

Período: 11/02 a 25/04 

1 - Atividade: 

 Acolhida das novas crianças – Ação desenvolvida por meio de roda de 

conversas, brincadeiras, musicalização e trabalho com corpo. 

Local: 

 Pátio da escola e sala de aula 

Recursos Humanos e Materiais: 

 Professores e direção 

 Aparelho de som, brinquedos e jogos didáticos. 

Objetivo esperado: 

 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, atenção, limites e 

atitudes de participação e cooperação;  

 Reconhecer e valorizar as conquistas corporais e a dos colegas em diversas 

situações; 

 Reconhecimento progressivo do próprio corpo em brincadeiras, jogos e 

demais atividades, assim como na interação com os outros. 

 

2 - Atividade: 

 Diagnóstico de aprendizagem e desenvolvimento das crianças – Ação 

desenvolvida por meio de atividades escritas e faladas 

Local: 

 Pátio da escola, sala de aula, parque e casinha. 

Recursos Humanos e Materiais: 

 Professores e direção 
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 Livros, brinquedos, folhas, lápis de cor, giz de cera, cola e recorte de 

revistas. 

Objetivo esperado: 

 Diagnosticar as crianças em sua aprendizagem em seu desenvolvimento; 

 Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus 

interesses e necessidades em situações diversas; 

 Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da 

linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras 

formas de expressão; 

 Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de 

letras por meio de escrita espontânea; 

 Reconhecer e valorizar o uso adequado das palavras 

 

3 - Atividade: 

 Atividade cultural – ação desenvolvida por meio de fantasias e danças (festa 

de carnaval) 

Local: 

 Pátio da escola e sala de aula 

Recursos Humanos e Materiais: 

 Professores e direção 

 Aparelho de som, maquiagem, fantasias diversas. 

Objetivo esperado: 

 Criar e compartilhar por meio de movimentos de dança com outras crianças e 

adultos; 

 Criar e compartilhar situações que envolvam movimentos, com outras 

crianças e com adultos; 

 Reconhecer e compartilhar, superar e ampliar os limites e as potencialidades 

corporais; 
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4- Atividade: 

 Conscientização e Promoção de Educação Inclusiva aos alunos com              

Necessidades Educacionais Especiais – Ação desenvolvida por meio de 

vídeos, áudios e contação de histórias e ilustrações. 

 

Local: 

 Pátio da escola e sala de aula 

Recursos Humanos e Materiais: 

 Professores e direção 

 Aparelho de som, TV, livros, brinquedos, folhas, lápis de cor, giz de cera, 

cola e recorte de revistas, tintas diversas e folha de EVA. 

Objetivo esperado: 

 Demonstrar valorização das características de seu corpo (cor dos olhos, 

cabelos, pele) e respeitar as características dos outros (crianças e adultos) com 

os quais convive; 

 Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes 

sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 

 Expressar-se usando imagens e gestos, representando ideias e fazendo 

relações; 

 Comunicar-se por meio da linguagem oral com seus pares e com os adultos, 

expressando clareza de pensamentos; 

 Realizar procedimentos de leitura, de textos literários e não literários, apoiando-

se em modelos de outras pessoas, mesmo não lendo de forma convencional. 

 

5 – Atividade 

 Conscientização do uso sustentável da água – Ação desenvolvida por meio de 

palestra, passeio pela escola para conhecer o reaproveitamento da água, do 

bebedouro para irrigação da horta; desenhos, música e plantio de mudas.  

 Local: 

 Sala de aula e área externa – Horta. 
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Recursos Humanos e Materiais: 

 Professores e direção 

 Aparelho de som, TV, livros, brinquedos, folhas, lápis de cor, giz de cera, 

cola e recorte de revistas, tintas diversas e folha de EVA. 

 Mudas de plantas, adubos, fertilizantes. 

Objetivo esperado: 

 Realizar ações relacionadas ao consumo sustentável e atitudes com reduzir, 

reciclar e reutilizar, desenvolvendo práticas de cuidado com o meio ambiente; 

 Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de 

ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e 

artificiais. 

 

6 – Atividade 

 Atividade de exploração do tema eu, o outro e o meio – Ação 

desenvolvida por meio de cênicas, músicas, plásticas, escrita e literatura.  

Local: 

 Sala de aula, laboratório de informática, pátio e parque.  

 

Recursos Humanos e Materiais: 

 Professores e direção 

 Aparelho de som, TV, livros, brinquedos, folhas, lápis de cor, giz de cera, 

cola e recorte de revistas, tintas diversas e folha de EVA. 

 Mudas de plantas, adubos, fertilizantes. 
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Objetivo esperado: 

 Reconhecer sua história, individual e coletiva, por meio de construção de 

linha de tempo e árvore genealógica, identificando e respeitando diferentes 

configurações familiares; 

 Reconhecer sua imagem no espelho e em diferentes fotografias; 

 Cuidar de sua higiene, alimentação, conforto e aparência; 

 Demonstrar interesse em situações individuais e coletivas de leitura, como 

forma de vivência estética; 

 Explicar o próprio desenho e tentar fazer o mesmo com o dos colegas; 

 Reconhecer e identificar, de diversas formas, o próprio nome e o nome dos 

colegas; 

 Recriar, de forma gráfica (desenho ou escrita espontânea), as histórias 

ouvida; 

 Escrever o próprio nome e reconhecer a sua importância e sua utilidade como 

elemento de identificação pessoal. 

 

7 – Atividade 

 Atividade de datas comemorativas: Páscoa, dia do índio e aniversário de 

Brasília – Ação desenvolvida por meio de cênicas, músicas, plásticas, 

escrita, literatura, excursão (pontos turísticos de Brasília), exposição da 

releitura das obras de artes referentes aos monumentos de Brasília, da 

artista plástica Julia de Santos Baptista. 

Local: 

 Sala de aula, laboratório de informática, pátio e parque, passeio nos pontos 

turísticos de Brasília.  

 

Recursos Humanos e Materiais: 

 Professores e direção 

 Aparelho de som, TV, livros, brinquedos, folhas, lápis de cor, giz de cera, 

cola e recorte de revistas, tintas diversas e folha de EVA, e ônibus. 
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Objetivo esperado: 

 Vivenciar, respeitar e conhecer a cultura de diferentes povos; Compartilhar a 

narrativas após leitura de histórias sobre Brasília e sobre o Cerrado; 

 Compreender que as regras são passíveis de questionamento, discussão e 

reformulação entre os elementos do grupo; 

 Conhecer e discutir acerca da história de Brasília, curiosidades e a história de 

vida das pessoas que constituem esse contexto; 

 Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e 

jogos, na escuta e reconto de histórias, em atividades artísticas, entre outras; 

 Participar de pesquisas sobre o repertório de jogos, brincadeiras, brinquedos, 

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

culturas e da tradição cultural de sua comunidade; 

 Ampliar o repertório e a criação de produções artísticas individuais e 

coletivas, nas diversas linguagens artísticas, desenvolvendo a dimensão 

estética da arte; 

 Criar livremente utilizando diversos materiais (lápis; gizão de cera; canetas 

grandes; papéis de tamanhos, cores, texturas e formatos variados; colas 

líquidas e em bastão; tintas variadas, de pintura a dedo, com pincéis grandes, 

grossos e finos; entre outros), expressando sua arte por meio de desenho, 

pintura, colagem, escultura, modelagens; 

 Vivenciar, respeitar e conhecer a cultura de diferentes povos; 

 Identificar formas geométricas em apreciação de obras de arte, desenhos, 

pinturas, colagens etc 

 

2º Bimestre 

Período: 26/04 a 08/07 

8 – Atividade 

 Atividade Da Semana para Vida – Ação desenvolvida por meio de 

cênicas, músicas, plásticas, escrita, literatura e expressão corporal. Trabalhar a 

releitura do grafismo do Daniel... 

Local: 
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 Sala de aula e pátio 

Recursos Humanos e Materiais: 

 Professores, direção  

 Livros, colchonetes, TV e aparelho de som. 

Objetivo esperado: 

 Reconhecer as diferentes culturais, estabelecendo relações de aprendizagem 

mútua, respeito e igualdade social; 

 Demonstrar valorização das características de seu corpo (cor dos olhos, 

cabelos, pele) e respeitar as características dos outros (crianças e adultos) 

com os quais convive; 

 Reconhecer que bons hábitos alimentares, de higiene e prática de lazer 

contribuem para a promoção da saúde e bem-estar físico e mental.; 

 Vivenciar rotinas: organização dos tempos, espaços e materiais, de modo a 

constituir, gradualmente, sua autorregulação e autonomia; 

 Identificar e utilizar diferentes possibilidades de comunicação com as pessoas 

do convívio social, respeitando e negociando as regras sociais; 

 Desenvolver, gradativamente, atitudes antirracistas, antissexistas, anti-

homofóbicas e antibullying; 

 Reconhecimento progressivo do próprio corpo em brincadeiras, jogos e 

demais atividades, assim como na interação com os outros; 

 Adequar gestos, movimentos e ritmos corporais a suas necessidades, 

intenções e ambientes, para desenvolver a independência; 

 Observar e explorar a paisagem do entorno da instituição de Educação 

Infantil; 

9 – Atividade 

 Atividade Comemorativa do dia da Família – Ação desenvolvida por meio 

de cênicas, músicas, plásticas, escrita, literatura e festa da família. 

Local: 

 Sala de aula, pátio e área verde próxima a escola. 

Recursos Humanos e Materiais: 
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 Professores, direção e comunidade escolar. 

 Aparelho de som, TV, livros, brinquedos, folhas, lápis de cor, giz de cera, 

cola e recorte de revistas, tintas diversas e folha de EVA, 

Objetivo esperado: 

 Identificar-se como membro de diversos grupos sociais (família, instituição de 

Educação Infantil) e distinguir seu papel dentro de cada um; 

 Realizar circuitos de locomoção: arrastar, rolar, saltar, pular com um pé ou 

com os dois, fazer estrelinha, andar; 

 Praticar atividades de relaxamento pelo controle da respiração e escuta de 

variados sons; 

 Criar e participar de atividades de locomoção (andar, correr, saltar, trotar 

etc.), de variadas formas (rápido, devagar, câmera lenta); 

 Reconhecer, participar e valorizar as manifestações culturais como um 

patrimônio imaterial (quadrilhas, brincadeiras de roda, brincadeiras cantadas 

etc.). 

 

11 – Atividade 

Atividade sobre Dia Nacional da Educação Ambiental – Ação desenvolvida 

exploração da horta, minhocário e compostagem. 

Local: 

 Sala de aula e área verde da escola – horta. 

Recursos Humanos e Materiais: 

 Professores, direção  

 Mudas de plantas, minhocas, insumos, adubos, materiais recicláveis 

Objetivo esperado: 

 Compartilhar com outras crianças situações de cuidado de plantas nos 

espaços da instituições e fora dela; 

 Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas 

propriedades; 
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 Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de 

ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e 

artificiais; 

 Observar e explorar a paisagem do entorno da instituição de Educação 

Infantil; 

 Identificar componentes que formam determinadas paisagens do meio 

ambiente (rios, vegetações, construções, campos, mar, montanhas, seres 

vivos), distinguindo entre paisagens naturais e modificadas (pela ação 

humana ou pela ação da natureza), de modo a desenvolver atitudes de 

respeito e cuidado; 

 Valorizar os cuidados básicos com os animais (higienização, vacinação, 

alimentação, carinho) e com as plantas (cultivo de hortas, jardins). 

 

12 – Atividade 

Atividade Festa Junina – Ação desenvolvida por música, dança, cênicas e plástica. 

Local: 

 Sala de aula e pátio. 

Recursos Humanos e Materiais: 

 Professores, direção e comunidade escolar. 

 Aparelho de som, comidas típicas e fantasias 

Objetivo esperado: 

 Participar, reconhecer e valorizar as diversas manifestações culturais, com 

brincadeiras de roda, jogos, danças, festejos, e canções tradicionais e demais 

manifestações que digam respeito as tradições culturais e sua comunidade e 

de outras; 

 Explorar, vivenciar e organizar movimentos corporais por meio de vários tipos 

de sons e músicas de diversos estilos e cultura; 

 Participar e reconhecer os processos simbólicos, por meio da dramatização 

de histórias, músicas, entre outros, tendo o corpo como protagonista; 

 Explorar, vivenciar e organizar movimentos corporais por meio de vários tipos 

de sons e músicas de diversos estilos e culturas; 
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 Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em 

situações com função social significativa. 

 Vivenciar, respeitar e conhecer a história de brincadeiras de diferentes 

culturas; 

 Vivenciar, respeitar e conhecer a cultura de diferentes povos; 

 

3º Bimestre 

Período: 29/07 a 04/10 

13 – Atividade 

 Atividade sobre o Patrimônio Cultural e Folclores – Ação desenvolvida 

por meio de cênicas, músicas, plásticas, escrita, literatura e exposição de 

trabalho artístico. 

Local: 

 Sala de aula, laboratório de informática, pátio e parque 

Recursos Humanos e Materiais: 

 Professores e direção 

 Aparelho de som, TV, livros, brinquedos, folhas, lápis de cor, giz de cera, 

cola e recorte de revistas, tintas diversas e folha de EVA.  

Objetivo esperado: 

 Reconhecer, participar e valorizar as manifestações culturais como patrimônio 

imaterial (brincadeiras de roda e contadas), recitar parlendas, adivinhas, 

canções, poemas e trava-línguas.  

 Vivenciar, respeitar e conhecer a história de brincadeiras de diferentes 

culturas; 

 Vivenciar, respeitar e conhecer a cultura de diferentes povos; 

 Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e 

jogos, na escuta e reconto de histórias, em atividades artísticas, entre outras. 

 Reconhecer, participar e valorizar as manifestações culturais como um 

patrimônio imaterial (quadrilhas, brincadeiras de roda, brincadeiras cantadas 

etc.). 
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 Manusear e experimentar materiais diversos (jornais, papel, papelão, 

embalagens, objetos, dentre outros) em diferentes planos, texturas e 

espaços, criando objetos artísticos; 

 Experimentar e reconhecer a relação entre texturas/objetos/materiais, 

utilizando-os em diversas criações artísticas; 

 Criar pequenas paródias individuais e coletivas; 

 Criar livremente figuras humanas, de animais, de objetos e de cenas por meio 

de desenhos, pinturas, colagens e modelagens, contextualizando-as 

intencionalmente; 

 Desenhar e criar narrativas de histórias, lugares e acontecimentos. 

 Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de encenações, 

definindo os contextos e os personagens, a estrutura da história; 

 Criar e reconhecer a autoexpressão nas brincadeiras de faz de conta, 

lançando mão da imaginação e memória 

 

14 – Atividade 

 Atividade de Plenarinha – Ação desenvolvida por meio de cênicas, 

músicas, plásticas, escrita, literatura e criação de livro por turma para exposição 

na Plenarinha. 

  Local: Sala de aula e pátio. 

Recursos Humanos e Materiais: 

 Professores, direção e Unieb. 

 Aparelho de som, TV, livros, brinquedos, folhas, lápis de cor, giz de cera, 

cola e recorte de revistas, tintas diversas e folha de EVA 

Objetivo esperado: 

Recontar histórias ouvidas para produção escrita, tendo o professor com 
escriba. 
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15 – Atividade 

 Atividade Dia da Passeata– Ação desenvolvida por meio músicas, 

plásticas, escrita, literatura e passeio pela quadra da escola. 

Local: 

 Sala de aula, área externa da escola. 

Recursos Humanos e Materiais: 

 Professores e direção 

 Aparelho de som, TV, livros, brinquedos, folhas, lápis de cor, giz de cera, 

cola e recorte de revistas, tintas diversas e folha de EVA 

Objetivo esperado: 

 Cantar músicas para formação de repertório sobre consciência da 

sustentabilidade e meio ambiente; 

 Compreender as regras sociais por meio da fala e da brincadeira, elaborando 

novos comportamentos; 

 Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de 

ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e 

artificiais; 

 Observar e explorar a paisagem do entorno da instituição de Educação 

Infantil; 

 Realizar ações relacionadas ao consumo sustentável (economia de matéria 

prima, água, energia) e atitudes como reduzir, reciclar e reutilizar, 

desenvolvendo práticas de cuidado com o meio ambiente; 

 Compreender e incentivar entre seus pares a conservação, o uso racional e o 

reaproveitamento de objetos utilizados individual e coletivamente; 

 Compreender as necessidades vitais dos seres vivos, discutindo a 

importância da preservação de seu habitat natural para a satisfação de tais 

necessidades; 

 Identificar alguns animais ameaçados de extinção, desenvolvendo 

pensamento crítico sobre a caça e a criação em cativeiro. 
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16 – Atividade 

 Atividade Dia das Crianças– Ação desenvolvida por meio músicas, 

plásticas, escrita, literatura e atividades com banho de mangueira, festival de 

sorvete. 

Local: 

 Sala de aula, área externa da escola. 

Recursos Humanos e Materiais: 

 Professores e direção 

 Aparelho de som, TV, livros e jogos; 

Objetivo esperado: 

 Reconhecimento progressivo do próprio corpo em brincadeiras, jogos e 

demais atividades, assim como na interação com os outros. 

 Compreender as regras sociais por meio da fala e da brincadeira, elaborando 

novos comportamentos; 

 Reconhecer e valorizar as brincadeiras da cultura infantil, de acordo com as 

regras estabelecidas (brincar de pique-esconde, entre outras brincadeiras); 

 Reconhecer sua atuação de forma individual e coletiva em brincadeiras livres 

e dirigidas, entre outras atividades. 

 Reconhecer e expressar as características dos diferentes papéis sociais nas 

brincadeiras de faz de conta. 

 Ampliar progressivamente as possibilidades de apreciação de dramatizações, 

criação de histórias, apresentações e jogos teatrais, observando suas 

temáticas. 

 Explorar diferentes sons produzidos com o corpo e reconhecê-los como forma 

de comunicação (assoviar, estalar os dedos, bater palmas, bater o pé etc.). 

Acompanhar o registro de números em situações do cotidiano: a quantidade 

de crianças (presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma 

natureza (bonecas, bolas etc.). 
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4º Bimestre 

Período: 06/11 a 19/12 

17 – Atividade 

 Atividade Dia da Consciência Negra– Ação desenvolvida por meio 

músicas, plásticas, escrita, literatura. 

Local: 

 Sala de aula, área externa da escola. 

Recursos Humanos e Materiais: 

 Professores e direção 

 Aparelho de som, TV, livros, brinquedos, folhas, lápis de cor, giz de cera, 

cola e recorte de revistas, tintas diversas e folha de EVA. 

Objetivo esperado: 

 Reconhecer as diferenças culturais, estabelecendo relações de 

aprendizagem mútua, respeito e igualdade social. 

 Desenvolver, gradativamente, atitudes antirracistas, antissexistas, anti-

homofóbicas e antibullying. 

 Explorar, vivenciar e organizar movimentos corporais por meio de vários tipos 

de sons e músicas de diversos estilos e culturas. 

 Reconhecer e valorizar a oralidade como forma de expressar desejos, 

experiências, necessidades e opiniões. 

 

18 – Atividade 

 Atividade da Cantata – Ação desenvolvida por meio músicas, plásticas, 

escrita, literatura. 

Local: 

 Sala de aula, área externa da escola. 

Recursos Humanos e Materiais: 

 Professores e direção 

 Aparelho de som e Corpo 
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Objetivo esperado: 

 Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, 

sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em 

brincadeiras, dança, teatro, música, entre outros; 

 Reconhecer e valorizar as conquistas corporais e a dos colegas em diversas 

situações; 

 Criar e valorizar movimentos pela utilização de diferentes modalidades de 

dança; 

 Adequar gestos, movimentos e ritmos corporais a suas necessidades, 

intenções e ambientes, para desenvolver a independência; 

 Reconhecer, participar e valorizar as manifestações culturais como um 

patrimônio imaterial (quadrilhas, brincadeiras de roda, brincadeiras cantadas 

etc.). 

 Participar e reconhecer os processos simbólicos, por meio da dramatização 

de histórias, músicas, entre outros, tendo o corpo como protagonista. 
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12.3 Projeto “Jardim Digital” 
 

Projeto adequado a PORTARIA Nº 271/2019 

 

Título do Projeto: Jardim Digital 

 

O nome do Projeto foi escolhido em conjunto com a equipe da escola, explicitando seu 

foco na etapa de ensino em que é executado. A palavra “Jardim” remete à Educação Infantil e 

o termo “Digital” às tecnologias da informação que serão exploradas pelas crianças. 

 

Justificativa: 

 

Segundo o Conselho de Educação do Distrito Federal – DISTRITO FEDERAL (2018, 

p. 6, grifo nosso):  

Art. 13. São competências gerais da Educação Básica:  

I - valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 

físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade e colaborar na 

construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva; 

[...] 

IV - utilizar diferentes linguagens - verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 

escrita), corporal, visual, sonora e digital - bem como conhecimentos das linguagens 

artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, 

experiências, ideias e sentimentos, em diferentes contextos; 

Ainda, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – 

DCNEI: 

As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil 

devem [...] garantir experiências que:  

[...]  

 Promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da 

biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não 

desperdício dos recursos naturais; 

 Possibilitem a utilização de gravadores, Projetores, computadores, máquinas 

fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos. (BRASIL, 2010, p. 27) 
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O Jardim de Infância 404 Norte não possuía um laboratório de informática, apesar de 

dispor de computadores armazenados oriundos de doações e parcerias, pela falta de um professor 

habilitado capaz de integrar um Projeto de informática à proposta pedagógica da escola. Observa-

se, portanto, que havia desconformidade com o que preconizam as duas Resoluções citadas 

acima. 

Com o uso das tecnologias da informação criam-se novas oportunidades para incluir 

crianças com deficiências, transtornos e altas habilidades/superdotação, dadas suas condições 

específicas de aprendizagem.  

Observa-se que algumas crianças com dificuldade de aprendizagem e necessidades 

especiais não tem o tônus muscular, destreza ou a capacidade de se expressar por meio da 

utilização de materiais tradicionais como lápis de cor ou giz de cera, mas conseguem utilizar 

as ferramentas de desenho disponíveis nos computadores para fazerem seus registros, 

tornando assim primordial o espaço do laboratório de informática. 

O Projeto Jardim Digital oportuniza que as crianças manipulem os computadores como 

novos brinquedos, possíveis de serem descobertos, explorados e utilizados como instrumentos 

de novas aprendizagens. A apresentação deste Projeto visa dar a condição de utilização dessas 

vivências na escola para que as crianças alcancem os direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento conforme o Currículo em Movimento da Educação Infantil (2018). Todas as 

atividades são planejadas considerando a criança como sujeito histórico de direitos, atuante e 

protagonista na constituição de sua identidade pessoal e coletiva. Mediante suas interações, 

relações e práticas cotidianas, a criança utiliza o brincar, a imaginação, a fantasia, a 

observação, as narrativas, os questionamentos, “experimenta, aprende e constrói sentidos 

sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura” (BRASIL, 2010, p. 12).  

 

Metas 

 

 Atender 100% das crianças do JI 404 Norte no primeiro bimestre de 2020; 

 Separar e catalogar todas as peças e componentes eletrônicos recebidos durante o 

ultimo bimestre de 2019 para futura utilização na manutenção dos computadores; 
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 Realizar a manutenção em 100% dos computadores que apresentaram mau 

funcionamento durante o ano de 2019; 

 Pesquisar e instalar novos tipos de software livre para diversificar mais as 

experiências disponíveis para as crianças até o fim do segundo bimestre. 

 Assegurar 100% os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e 

conhecer-se de todas as crianças do JI 404 Norte; 

 Promover 100% dos campos de experiência descritos no Currículo em Movimento da 

SEDF (Distrito Federal, 2018, p. 60) “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”; 

 Promover atitudes de participação, estimulando o respeito mútuo, e a resolução de 

conflitos, por meio de partidas e campeonatos em duplas ou grupos entre as crianças 

do 1º período até o quarto bimestre. Em atividades como Jogo da Velha e Frozen 

Bubble. Contemplando os campos de experiência:  

o o eu e o outro e o nós 

o espaços, tempos, quantidades, relações e transformações) 

 Promover atitudes de participação, estimulando o respeito mútuo, e a resolução de 

conflitos, por meio de partidas e campeonatos em duplas ou grupos entre as crianças 

do 2º período até o terceiro bimestre. Em atividades como Jogo da Velha, Jogo de 

Damas, Tux Kart e  Frozen Bubble. Contemplando os campos de experiência:  

o o eu e o outro e o nós 

o espaços, tempos, quantidades, relações e transformações) 

 

 

Fundamentação Teórica 

 

 

Conforme Francisco & Couri (Francisco & Couri Machado, 2009), “hoje, a Informática 

faz parte da vida cotidiana e, de crianças a adultos, todos utilizam de alguma forma, seja para 

o entretenimento quanto para o trabalho”.  
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Segundo Papert (Papert, 2008), “o uso do computador a partir dos primeiros anos de 

escola é importante para a autonomia intelectual do aprendiz, tornando-o menos dependente 

de adultos como provedores de informação, e da escrita como a forma predominante de 

conhecer e se expressar”.  

É importante que as crianças tenham espaço, tempo e liberdade para se expressar e as 

praticas docentes sejam alinhadas aos interesses e necessidades das crianças. Procura-se 

favorecer uma vivência educativa articulando os conhecimentos científicos e tecnológicos, 

conforme as DCNEIs (BRASIL, 2010, p. 12): 

O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas que 

buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que 

fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de 

modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade.   

Ainda, de acordo com DISTRITO FEDERAL (2018, p. 91), um dos objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil é auxiliar a criança a reconhecer os 

suportes convencionais e incidentais dos gêneros textuais (revista, jornal, outdoor, quadro de 

avisos, rádio, TV, computador, faixas, muros, paredes, janelas de veículos, ambiente virtual – 

computador, tablet, celular etc). 

O espaço físico foi planejado para favorecer a movimentação e interação das crianças. 

Segundo Tajra (TAJRA, 2019), “os computadores devem ser distribuídos fisicamente de 

forma que o professor tenha uma visão ampla de toda a sala.” Os computadores foram 

dispostos no laboratório em uma forma de “U” para estimular a colaboração e cooperação 

entre todos os presentes. 

Conforme Folquitto (Folquitto, 2018), “computadores criam um contexto de 

brincadeira, uma cultura lúdica da qual a criança se apropria e com a qual também constrói”. 

Este projeto comtempla o brincar que é condição de aprendizagem, desenvolvimento e 

de internalização das práticas sociais e culturais. Para as crianças, brincar é algo muito sério, 

sendo uma de suas atividades principais. Enfatiza-se que essa atividade não é a que ocupa 

mais tempo da criança, mas aquela que contribui de modo mais decisivo no processo de 
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desenvolvimento infantil (ELKONIN, 2012, apud DISTRITO FEDERAL,2018). Segundo 

Vigotski (2009), a brincadeira cria a chamada zona de desenvolvimento iminente, 

impulsionando a criança para além do estágio de desenvolvimento que ela já atingiu e para 

situações imaginárias, liberando a criança das limitações do mundo real (apud DISTRITO 

FEDERAL, 2018). 

 

Público envolvido no Projeto:  

 

O público alvo é composto pelas crianças matriculadas no Jardim de Infância 404 

Norte. Todas as turmas são atendidas semanalmente em encontros que possuem uma duração 

mínima de 60 minutos. 

A comunidade escolar é convidada a participar de oficinas e exibições de vídeos.  

Grande parte dos computadores utilizados no Projeto é reciclada e configurada com a ajuda 

de membros da comunidade. 

 

Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

Pretende-se, com este Projeto, tornar as crianças sujeitos ativos no uso das tecnologias 

e possibilitar a utilização de outras linguagens, que não a escrita, para expressar suas ideias e 

sentimentos. Ainda, espera-se utilizar diversos recursos tecnológicos e midiáticos de forma 

que a criança possa compreender e ser compreendida, avançando em seu processo de 

construção de significados e enriquecendo sua capacidade expressiva; Assegurando os 

direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. 

Objetivos Específicos 

 

O Projeto objetiva contemplar os cinco campos de experiência descritos no Currículo 

em Movimento da SEDF (Distrito Federal, 2018, p. 60) “O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos 

e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, 
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tempos, quantidades, relações e transformações”.  Para tanto pretende-se abordar os campos 

de experiência da seguinte forma: 

 Jogos em equipe 

o Promover atitudes de participação, estimulando o respeito mútuo, e a 

resolução de conflitos (campo de experiência “o eu, o outro e o nós”); 

 Jogos Individuais 

o Cultivar uma imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para 

enfrentar dificuldades e desafios (campo de experiência “o eu, o outro e 

o nós”); 

 Desenho livre e montagem de personagens com figuras prontas 

o Observar os colegas, observando a forma do rosto, posição dos olhos, 

nariz, boca, etc (campos de experiência “o eu, o outro e o nós” e “traços, 

sons, cores e formas”); 

 Visualização e reprodução de mapas e fotos de satélite 

o Favorecer a construção de noções espaciais relativas a uma situação 

estática, como a noção de longe e perto (campo de experiência “espaço, 

tempo, quantidades, relações e transformações”); 

 

 Narração e gravação de histórias 

o Realizar práticas com foco na linguagem oral, ampliando as formas de 

comunicação da criança em situações sociais (campo de experiência 

“escuta, fala, pensamento e imaginação”); 

 Praticar danças e apreciar música 

o Explorar formas de expressão corporal, propiciando o contato com 

diferentes linguagens artísticas e culturais, como a música e a dança 

(campo de experiência “corpo, gestos e movimentos”). 

 

Objetivos de conhecimento 
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O Projeto aborda em suas metodologias os cinco campos de experiência do Currículo 

em movimento da SEEDF de Educação Infantil e complementa as aprendizagens e 

desenvolvimento das crianças da sala de atividades, articulando os campos de experiências, 

tendo um olhar pedagógico diante da produção digital ofertada pelos meios de comunicação 

ou materiais audiovisuais. 

A seguir destacam-se os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento contemplados 

no Projeto:  

 Campo de experiência o eu, o outro e o nós: 

o Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm 

diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir; 

o Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, 

reconhecendo suas conquistas e limitações; 

o Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos, por 

meio de contatos diretos ou possibilitados pelas tecnologias da 

comunicação; 

o Demonstrar valorização das características de seu corpo (cor dos olhos, 

cabelos, pele) e respeitar as características dos outros (crianças e 

adultos) com os quais convive; 

o Compreender que as regras são passíveis de questionamento, discussão e 

reformulação entre os elementos do grupo; 

o Desenvolver o senso de resiliência (saber perder, saber ganhar, aceitar a 

opinião das outras pessoas, reconsiderar seu ponto de vista); 

o Vivenciar rotinas: organização dos tempos, espaços e materiais, de 

modo a constituir, gradualmente, sua autorregulação e autonomia; 

o Identificar a evolução dos meios de transporte, sinais de trânsito e 

discutir sobre as regras de trânsito em culturas diversas; 

o Passear, observar e discutir acerca das características das imediações da 

instituição de Educação Infantil; 
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o Conhecer e discutir acerca da história de Brasília, curiosidades e a 

história de vida das pessoas que constituem esse contexto; 

 Campo de experiência corpo, gestos e movimentos: 

o Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, 

sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em 

brincadeiras, dança, teatro, música, entre outros; 

o Criar movimentos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e 

atividades artísticas como dança, teatro e música; 

o Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus 

interesses e necessidades em situações diversas; 

o Criar e valorizar movimentos pela utilização de diferentes modalidades 

de dança; 

o Reconhecer, participar e valorizar as manifestações culturais como um 

patrimônio imaterial (quadrilhas, brincadeiras de roda, brincadeiras 

cantadas etc.); 

 Campo de experiência traços, sons, cores e formas: 

o Valorizar e criar produções artísticas individuais e coletivas em suas 

respectivas linguagens; 

o Expressar-se livremente, por meio de desenhos e pinturas, verbalizando 

o significado de sua produção; 

o Reconhecer as cores primárias e secundárias; 

o Criar, individual ou coletivamente, histórias para sonorizá-las, utilizando 

diversas fontes sonoras; 

o Escutar atentamente, em mídias, apresentações ou concertos, estilos e 

gêneros musicais (música folclórica, erudita, popular, dentre outros) do 

contexto da criança, seja familiar, comunitário e/ou da instituição 

educacional, identificando livremente algumas diferenças existentes 

entre eles; 
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o Participar de atividades com músicas usadas como fundo para a 

formação de repertório de memória e realização de trabalho corporal 

livre e direcionado; 

o Observar e reconhecer diversas imagens/cenas/obras por meio de 

fotografias, pinturas, objetos, esculturas, cenas cotidianas, gravuras e 

obras de artistas; 

o Criar livremente figuras humanas, de animais, de objetos e de cenas por 

meio de desenhos, pinturas, colagens e modelagens, contextualizando-as 

intencionalmente; 

o Desenhar e criar narrativas de histórias, lugares e acontecimentos; 

o Emitir opiniões e sentimentos em relação a diversas obras de Arte; 

 Campo de experiência escuta, fala, pensamento e imaginação: 

o Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio 

da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e 

outras formas de expressão; 

o Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros 

de letras por meio de escrita espontânea; 

o Explicar o próprio desenho e tentar fazer o mesmo com o dos colegas; 

o Reconhecer os suportes convencionais e incidentais dos gêneros textuais 

(revista, jornal, outdoor, quadro de avisos, rádio, TV, computador, 

faixas, muros, paredes, janelas de veículos, ambiente virtual – 

computador, tablet, celular etc.); 

o Recriar, de forma gráfica (desenho ou escrita espontânea), as histórias 

ouvidas; 

o Escrever o próprio nome e reconhecer a sua importância e sua utilidade 

como elemento de identificação pessoal; 

 Campo de experiência espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações 
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o Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, 

abaixo, do lado); 

o Organizar objetos por critérios de semelhanças e diferenças, agrupando-

os numa categoria (classificação). 

o Realizar experimentos para produzir novas cores, misturando materiais 

diversos: tinta, massinha de modelar, anilina, dentre outros, e relacionar 

cores nos objetos e nos elementos da natureza; 

o Desenvolver, de maneira lúdica, noções matemáticas de mais/menos, 

começo/meio/fim, antes/agora/depois, cedo/tarde, ontem/hoje/amanhã, 

direita/esquerda, primeiro/entre/último, para frente/para trás/para o lado, 

para a direita/para a esquerda, para cima/para baixo; 

o Utilizar desenhos, imagens e mapas simples para localizar objetos e 

pessoas; 

o Identificar, nomear e registrar números em atividades lúdicas; 

o Observar e explorar a paisagem do entorno da instituição de Educação 

Infantil; 

o Realizar ações relacionadas ao consumo sustentável (economia de 

matéria prima, água, energia) e atitudes como reduzir, reciclar e 

reutilizar, desenvolvendo práticas de cuidado com o meio ambiente; 

o Compreender e incentivar entre seus pares a conservação, o uso racional 

e o reaproveitamento de objetos utilizados individual e coletivamente; 

o Manipular e reproduzir maquetes, mapas e globos com materiais 

diversificados; 

o Conhecer e discutir sobre a preservação de plantas e animais do Cerrado. 
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Metodologia 

 

As crianças são convidadas a compartilhar suas atividades em um telão onde podem 

acompanhar o progresso de seus colegas, o que favorece a interatividade, a liberdade de 

criação e a troca de novas informações e conhecimentos através das atividades pedagógicas. 

Essa interação promove a cooperação entre eles desenvolve o espírito de solidariedade e 

ajuda aqueles com dificuldade de aprendizagem e pessoas com necessidades especiais. 

As atividades serão realizadas no laboratório de informática. Em diversos momentos é 

necessária a conexão com a internet para baixar novos programas, jogos, acessar mapas e 

visualizar vídeos diversos. A internet é disponibilizada pela comunidade escolar. Os 

computadores são antigos e apresentam defeitos constantemente, sendo necessário um 

professor experiente para contornar possíveis problemas com os equipamentos durante a 

realização das atividades juntamente com as crianças. A manutenção nos computadores é 

feita de forma segura e lúdica como uma parte da brincadeira. 
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Foram disponibilizadas diversas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 

como jogos, imagens, vídeos, músicas, onde as crianças são orientadas pelo responsável da 

execução do Projeto Professor Daniel Ribeiro. As crianças aprendem a trabalhar/brincar com 

os recursos tecnológicos e midiáticos. 

Os equipamentos são embarcados preferencialmente com “Software Livre” garantindo 

manutenção e permitindo implementações diversas retardando a obsolescência da estrutura. 

Com o uso de software livre podemos copiar os programas utilizados para qualquer novo 

computador que for fornecido ao laboratório sem a necessidade de novas licenças ou qualquer 

tipo de burocracia e custos desnecessários.  

Os programas também poderão ser copiados para qualquer aluno ou membro da 

comunidade que se interesse em trabalhar em casa sem nenhum impedimento legal.  

Com o uso de “Software Livre” também estamos contribuindo para a formação da 

autonomia de nossos cidadãos mostrando um tipo de ferramenta que pode ser copiada, 

modificada e adaptada sem infringir nenhuma lei. 

O Projeto busca assegurar: 

 Participação em situações que integrem músicas, imagens e animações gráficas;  

 Desenhos a partir de temas geradores, complementando o trabalho realizado em 

sala de aula;  

 Comparar os placares alcançados pelas crianças nas atividades propostas e 

verificar sua evolução ao longo da duração do Projeto. 

As atividades são realizadas semanalmente em grupos limitados a 16 crianças com a 

utilização de programas de desenho como o Tuxpaint e jogos educativos como o Frozen-

Bubble, Gcompris, Ktuberling e outros, de forma integrada com o planejamento das 

atividades de sala. 

Exemplos de experiências que visam garantir os direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças: 
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 Explorar e manipular mapas e globos utilizando Google Maps; 

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

por meio de vídeos musicais; 

 Utilizar o editor de imagem para criar desenhos e fazer pinturas coloridas; 

 Utilizar máquinas fotográficas, tablets, câmeras digitais e ou aparelhos celulares 

para capturar imagens diversas; 

 Utilizar máquinas fotográficas, tablets, câmeras digitais e ou aparelhos celulares 

para capturar vídeos diversos; 

 Utilizar programas de edição de imagens; 

 Utilizar programas de edição de vídeos; 

 Utilizar jogos educativos para produções em grupo e individuais, representadas 

através de desenhos; 

 Utilizar jogos educativos para produções em grupo e individuais, representando 

em desenho a sequência de histórias; 

 Editar pequenos vídeos inserindo títulos e legendas; 

 Utilizar o editor de texto para elaborar histórias, utilizando imagens ou coleções 

de imagens do próprio programa; 

 Utilizar o editor de imagem para desenhar uma história em sequência. 
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A seguir, registros de atividades realizadas no Projeto: 

 

 Arte Abstrata: 

 

 
 

 

 

 Editor de imagens: construção de casas: 

 

    
 Editor de imagens: desenho à mão livre: 
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 Editor de imagens: datas comemorativas e folclore brasileiro: 

 

            
 

 
 Escrever o próprio nome e reconhecer a sua importância e sua utilidade como 

elemento de identificação pessoal: 
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 Classificar e seriar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças:   

 

 
 

 Desenvolver atitudes de respeito e cuidado com o meio ambiente: 

 

 
 

Observar e reconhecer diversas imagens/cenas/obras por meio de fotografias, pinturas, objetos, 

esculturas, cenas cotidianas, gravuras e obras de artistas: 
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 Gravação de histórias em podcast: 

 

 
 

 Manipular e reproduzir maquetes, mapas e globos com materiais diversificados. 

Utilizando Google Maps e papel machê. 

 

  
 

 

 Robótica apresentada por uma das crianças e seu pai. 
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Abaixo, exemplos de ações e passeios realizados em conjunto com o laboratório de 

informática em consonância com o Projeto macro da escola: 

 
Bimestre Campos de Experiencias Sugestões Ações/Passeios Produtos 

1º Bimestre: 

Água 

Alimentação 

(De acordo com o 

Planejamento Curricular) 

Artista escolhido: 

 
Júlia Sousa Baptista  Artista 

Plástica. Uma artista 

brasiliense. 

Visita aos 

pontos 
turísticos 

de 

Brasília 

 

Exibição de Vídeo 

sobre o tema no 
Laboratório de 

Informática 

Portfólio do Aluno e fotos no 

Blog da escola 

2º Bimestre: 

Atividades 
Físicas 

 

Artista escolhido: 

 
Alfredo Volpi foi artista 

plástico ítalo-brasileiro.  

Trazer 

profission

ais de 
Educação 

Física 

para ajuda 
e suporte 

nas 

atividades 

 

 

Desenho no 

computador sobre os 

animais observados 

(TUXPAINT) 

 

Desenho no 

computador sobre o 
sistema solar 

 

Sanfona do Grafismo 

 

Exibição dos desenhos no 

Projetor do Laboratório de 

Informática 

3º Bimestre: 

 

Coleta 
Seletiva 

Lixo 

 

Artista escolhido:

 
Romero Britto é um famoso 

pintor e artista plástico 

brasileiro.  

SLU e 
Catadores 

Escola da Natureza Construção de Murais 
Ecológicos 

4º Bimestre: 

Cuidado com 

o Meio 

Ambiente: 
Plantas/Anim

ais 

Passeata 

como 
culminân

cia do 

Projeto 

Releitura das obras de 

Romero Britto no 
TUXPAINT* 

 

Exibição da releitra das obras 

no Projetor do Laboratório de 

Informática 

 

 

10. Cronograma 

 1º Bimestre 

o Acolhida das novas crianças; 

o Diagnóstico de aprendizagem e desenvolvimento das crianças; 

o Apresentação do laboratório de informática; 

o Apresentação do Computador e seus periféricos; 

o Hardware e Software; 

o Atividade sobre a artista do bimestre (Júlia Baptista); 

o Atividades lúdicas no laboratório de informática; 
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o Partes do corpo humano com o Cabeça de Batata (Ktuberling); 

 2º Bimestre 

o Exploração e manipulação de mapas, globo terrestre e vizinhança da escola 

utilizando o Google Maps; 

o Estimular a linguagem escrita por meio do uso do teclado no computador; 

o Atividade sobre o artista do bimestre (Volpi); 

o Atividades lúdicas no laboratório de informática; 

 3º Bimestre 

o Cores e conjuntos com o Frozen-bubble; 

o Atividade sobre o artista do bimestre (Romero Britto); 

o Representando a própria casa, desenhando casas com o Tuxpaint; 

o Atividades lúdicas na Internet; 

 4º Bimestre 

o Música e dança com o jogo Just Dance; 

o Aprender ludicamente a buscar soluções em grupo e/ou individualmente para 

resolver situações-problema. Competição em times no Frozen-bubble; 

o Formas geométricas simples com o Tuxpaint; 

o Atividade sobre o artista do bimestre (Romero Britto) (Releitura) 

o Atividades lúdicas na Internet. 
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Grade Horária de Atendimento em Projetos: 

Horários de Atendimento das Crianças 

Sala Amarela Sala Azul Sala Laranja Sala Verde 

Sexta-feira 

9:00 às 10:00 

1ºPB 

Terça-feira 

10:00 às 11:00 

1ºPA 

Quinta-feira 

8:00 às 9:00 

2ºPA 

Terça-feira 

8:00 às 9:00 

2ºPB 

Quinta-feira 

16:40 às 17:40 

1ºPC 

Terça-feira 

16:40 às 17:40 

1ºPD 

Terça-feira 

14:00 às 15:00 

2ºPD 

Quinta-feira 

14:00 às 18:00 

2ºPC 

 

Horários do Projeto 

Horário

s 
Segunda-

feira 
Terça-feira 

Quarta- 

feira 
Quinta-feira Sexta-feira 

7:30-

8:00 

Coordenação 

Pedagógica 

Individual 

 

Configuração 

Inicial do 

Ambiente 

Coordenação 

Pedagógica 

Coletiva 

Configuração 

Inicial do Ambiente 

Configuração 

Inicial do 

Ambiente 

8:00-

9:00 
Aula Aula Aula 

9:00-

10:00 

Coordenação 

Pedagógica 

Individual 

 

Manutenção do 

laboratório e 

equipamentos 

Manutenção 

do laboratório 

e 

equipamentos 10:00-

11:00 
Aula 

13:30:1

4:00 

Coordenação 

Pedagógica 

Individual 

 

Coordenação 

Pedagógica 

Individual 

 

Coordenação 

Pedagógica 

Coletiva 

Coordenação 

Pedagógica Individual 

 

Manutenção 

do laboratório 

e 

equipamentos 

14:00-

15:00 
Aula Aula 

15:00-

16:00 

Coordenação 

Pedagógica 

Individual 

 

Coordenação 

Pedagógica Individual 

 

16:00-

17:00 
Aula Aula 

17:00-

18:00 

Coordenação 

Pedagógica 

Individual 

 

Coordenação 

Pedagógica Individual 
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Projeto Jardim Digital 

Professor 

Daniel Ribeiro dos Santos 

Atuação 

Jornada ampliada (X) 

20h + 20h ( ) 

 

Turno 

Matutino(X) Vespertino(X) Norturno ( ) 

 

Quantidade de turmas atendidas: 8 

 

3ª Feira: 4 

5ª Feira: 3 

6ª Feira: 1 

 

Acompanhamento e avaliação: 

 

 

A avaliação da execução Projeto é realizada, pela equipe de direção e equipe 

pedagógica, verificando a aplicabilidade das atividades de acordo com o planejamento 

bimestral. O Projeto também é avaliado, mensalmente, pelas crianças de acordo com a 

especificidade das atividades a serem administradas e semestralmente, nas reuniões de pais.  

Os resultados também são apresentados durante as coordenações coletivas com os demais 

professores, onde são avaliadas a integração transversal com as demais iniciativas da escola, 

bem como a evolução das atividades, as metas atingidas, a aceitação e a motivação de todos 

os envolvidos. Durante a execução do projeto são utilizados diversos meios para promover o 

registro e acompanhamento: 

 Reuniões (Coordenação coletiva, reunião de pais,); 

 Entrevistas não estruturadas: 

o Pais e professores enviam rotineiramente sugestões e questionamentos 

por Whatsapp e e-mail; 
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o Escuta sensível das crianças que são sempre convidadas a expressar o 

que sentem sobre as atividades, suas expectativas e sugestões de 

mudanças; 

 Formulários eletrônicos de pesquisa de satisfação enviados por e-mail. 

Tais interações com o público-alvo são registradas em um caderno digital de 

acompanhamento e planejamento mantido pelo professor de informática. 

A avaliação da aprendizagem é feita através de fotos e imagens do que está sendo 

produzido pelas crianças no laboratório de informática. Também é feita através da escuta 

sensível das crianças, onde são acompanhados os gestos,  palavras, ações e emoções.  Esse 

material isso é registrado em um caderno digital de acompanhamento e planejamento mantido 

pelo professor de informática que é compartilhado com os demais professores nos momentos 

de coordenação coletiva, favorecendo o acompanhamento do projeto, assim como a avaliação 

das ações. Pretende-se assim, promover um diálogo de interação com as outras atividades 

desenvolvidas em salas de aula, verificando o alcance dos objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento pelas crianças e propondo novas estratégias de aprendizagem.  Dentro desta 

articulação integrada procura–se favorecer o desenvolvimento de novas aprendizagens nas 

crianças. Este encadeamento de esforços é registrado em um caderno digital de 

acompanhamento e planejamento mantido pelo professor de informática. 

Avaliação do Projeto: 

O projeto tem se desenvolvido de forma positiva no contexto pedagógico, contudo 

apresenta algumas dificuldades nas questões relacionadas à infraestrutura e qualidade dos 

equipamentos de informática (hardware e software). Porém, tem se buscado soluções e 

estratégias para sanar estas necessidades que surgem no decorrer do processo educativo 

tornando o ambiente agradável para as crianças e dando a elas, nos mais diversos aspectos, a 

acessibilidade necessária para o manuseio e uso adequado da tecnologia como forma de 

aprendizagem significativa. 

A participação e interação da comunidade escolar é intensa. Crianças, equipe gestora, 

equipe pedagógica e pais foram muito presentes e eficientes conforme a solicitação e 
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especificidade de cada segmento. As crianças demonstram grande afinidade e facilidade ao 

lidar com a tecnologia pois trata-se de uma ferramenta com a qual praticamente todas têm 

contato cotidianamente em suas residências e cujo uso vai além da diversão. Nesse contexto 

os pais mostram-se interessados e felizes ao observarem a desenvoltura das crianças e o 

quanto elas conseguem aprender nesses momentos de forma muito autônoma, embora sempre 

sejam orientados e supervisionados pelo professor. A equipe gestora, professoras, 

coordenadora e orientadora educacional por diversas vezes incluem atividades a serem 

desenvolvidas no laboratório de informática a fim de reforçar, sistematizar e ilustrar a 

atividade ou intervenção aplicada em sala proporcionando a ludicidade tão necessária na 

educação infantil. 

O projeto Jardim Digital acontece no decorrer do ano letivo de forma concomitante e 

complementar a outros projetos desenvolvidos nessa escola, dessa forma não podemos falar 

em final do projeto, contudo podemos observar benefícios advindos de sua aplicação como: 

 A inicialização da criança com o computador torna significativo o seu 

aprendizado, enfatizando o “aprender” e não o “ensinar”; 

 O computador torna-se parte do ambiente natural da criança, que explora todas 

as possibilidades que este lhes oferece, trabalhando principalmente os softwares 

educacionais, softwares de simulação e programação, softwares gráficos entre 

outros;  

 O uso de tecnologias promove aulas mais criativas, motivadoras, dinâmicas que 

despertam as crianças para novas descobertas e aprendizagens, proporcionando 

aos mesmos autonomia, curiosidade, cooperação e socialização; 

 Proporciona a inclusão digital, disponibilizando acesso às novas tecnologias 

para as crianças e os profissionais da escola.  

 Estimula as crianças a aprenderem e ensinarem uma vez que aquelas que tem 

mais facilidade ajudam os colegas em dificuldade e atuam como disseminadores 

em suas residências; 

 Melhoria da coordenação motora fina devido ao manuseio do mouse; 
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 Desenvolvimento de habilidades psicomotoras e de lateralidade durante os 

jogos que exigem movimentação corporal; entre outros. 

Diante do exposto fica claro que apesar das dificuldades, o Projeto Jardim Digital tem 

alcançado os objetivos a que se propõem, mostrando-se uma ferramenta útil e indispensável 

ao desenvolvimento integral das crianças dessa unidade educacional. 

Depoimentos dos Pais 

 

Depoimentos enviados pelos pais e pela equipe pedagógica do Jardim de Infância 404 

Norte que mostram como os pais tem avaliado de forma positiva o Projeto: 

 “A escola como meio de aprendizado, vem se modernizando e com isso surge a 

necessidade da acessibilidade ao mundo digital.  

O laboratório de informática tem como objetivo criar uma nova dinâmica de 

interatividade na sala de aula, agregando novos conhecimentos educacionais sociais e 

tecnológicos. 

É visível a desenvoltura e a apropriação da Yasmin e da Pyetra, no uso do computador. 

Percebo o fascínio e a curiosidade que o computador exerce nelas. 

Se usado de forma correta o computador é uma ferramenta valiosa no auxílio do 

processo ensino-aprendizagem. Como vivemos em uma sociedade informatizada, capacitar as 

crianças no uso do mesmo se torna fundamental.” (Mary Jane, avó de criança) 

 

“Tudo o que eu deveria saber na vida aprendi no jardim de infância. (Robert Fulghum) 

As aulas de informática desde o jardim são muito importantes, pois colocam nossos 

pequenos em contato com o mundo digital de hoje. Como mãe eu apoio e elogio o trabalho 

desenvolvido pelo professor Daniel, onde as crianças desenvolvem atividades de coordenação 

motora e psicológica.” ( Raquel da Silva Gomes, mãe de criança) 

“Prezada Diretora, 
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Eu e a minha esposa Vanda gostaríamos de expressar a nossa satisfação e gratidão ao JI 

da 404 Norte e a vocês da Diretoria pela implantação do laboratório de Informática e, em 

especial, ao querido professor Daniel pelo excelente trabalho que tem feito com as nossas 

crianças nesse laboratório. A nossa pequena Liz tem apreendido muito com as aulinhas dele e 

sempre chega em casa com novidades para nos contar. As aulinhas têm sido muito 

proveitosas!! Parabéns a toda a sua equipe!! 

Aproveito para lembrar-lhes do processo de doação de 15 computadores para o JI, que 

está em andamento aqui  no Banco do Brasil. Espero ter boas notícias para passar a vocês, em 

breve!! “ (Isauro N. Dias, pai de criança) 

“Minha filha Helena  gosta muitas das aulas de informática com o professor Daniel. 

Sinto que desenvolveu a coordenação motora fina, a autonomia. É muito interessante também 

a mescla de atividades envolvendo movimento. Parabéns ao JI 404N e ao professor pelo 

excelente trabalho.” (Maria Clara Fagundes Dias, mãe de criança) 

 

“Bom dia! 

Meu filho Vítor Alexandre! 

Aprendeu e cresceu muito com as aula de informática.  

Inclusive o cognitivo . 

Sempre amou as aulas de informática. 

Contava os dias para chegar o dia da aula. 

No mundo da tecnologia é se suma importância.” 

( Virgília Borel Fumian Gomes, Presidente do Conselho Escolar) 

 

 “A utilização dos computadores  no processo de ensino aprendizagem faz com que as 

crianças possam aprender de uma forma lúdica através de jogos e atividades interativas. O 
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uso dos softwares educativos trabalham diversos aspectos pedagógicos fundamentais, 

desenvolvendo habilidades como a criatividade, o raciocínio lógico, a coordenação etc, que 

agregam diversos valores de conteúdo. 

 Quanto a participação do professor do laboratório e fundamental para o aluno, pois 

permite que este se empenhe nas realizações das atividades pedagógicas criadas pelo 

professor de informática, impulsionando motivações nos crianças. Isso tudo auxilia no 

processo de aquisição de conhecimento , criando uma certa autonomia e fazendo a criança 

agir, pensar em determinadas circunstâncias. Os softwares educativos ou outro programa 

aprimorado para o mesmo intuito propõem isso, para que possa servir de apoio aos diversos 

problemas da vida que futuramente todo mundo irá enfrentar e para isso terão que tomar 

decisões sempre. 

Enfim, a informática pode ser utilizada como aliada, principalmente nas escolas, onde 

as crianças começam a ter o contato com o computador desde cedo. O papel que o 

computador adquiriu foi o de facilitador e auxiliador no processo de ensino aprendizagem, 

mas com o profundo avanço tecnológico pode ser que um dia ele venha a ser o principal 

recurso utilizado para o ensino. 

O uso adequado da tecnologia no ambiente escolar tem facilitado a aprendizagem dos 

crianças tornando-os mais críticos e criativos. Nesse processo, o professor atua como 

mediador para facilitar a construção de aprendizagens significativas que permitam estabelecer 

relações entre os conhecimentos e as experiências prévias, os novos conteúdos e as novas 

tecnologias disponíveis. Esse é o papel do nosso laboratório de informática.”( Rosimara 

Moreschi de Albuquerque, Diretora do Jardim de Infância 404 Norte) 

“Devemos nos tornar cada vez mais conscientes da necessidade da inserção da 

informática como fonte de aprendizado de forma real, buscando tecnologias que podem ser 

inseridas no ensino tendo como meta a busca do desenvolvimento da aprendizagem. Temos o 

privilégio de contar com um laboratório de informática e um profissional de excelência na 

educação informatizada, professor Daniel. 
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 Um dos objetivos da introdução dos computadores na vida das crianças é que esta 

tecnologia estimule suas mentes e potencialize seu desenvolvimento intelectual, 

paralelamente ao seu desenvolvimento psicossocial, uma vez que sua coordenação motora 

está se estabelecendo simultaneamente com seus gostos e relações sociais. Seria um 

contrassenso dizer que a informática não colabora na inclusão de crianças com necessidades 

especiais.  

Ao colocarmos o PNE em contato com a máquina, estamos abrindo para ele não 

somente uma porta para o conhecimento, mas a entrada para um novo mundo a ser 

desbravado, proporcionando a ele maior independência, interação com outras pessoas e 

momento de prazer pois se alegram com o colorido da tela, as diversas imagens, desenhos e 

sons emitidos pelo computador. Precisamos tornar o ensino cada vez mais dinâmico e a 

informatização é uma das ferramentas para que isso aconteça.”(Renata Pena Resende 

Goncalves, Vice-Diretora do Jardim de Infância 404 Norte) 
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12.4 Projeto “Trabalhando Valores na Escola” 
 

PROFESSORAS – MARIA TEREZA BARBOSA XAVIER 

ROZANE BONFIM F. DE SÁ 

 

 

 

SUPORTE TÉCNICO PEDAGÓGICO 

APOIO DE DIREÇÃO 

 

 BRASÍLIA – 2019 

 

 

 

 

Apresentação 

A Gestão escolar se traduz na participação ativa de todos os segmentos da 

escola. A sua construção se baseia na coletividade envolvendo todos nas 

discussões e tomadas de decisões, nesse sentido, a educação é em conjunto e 

função de todos. É importante que cada grupo e indivíduo se sinta responsável pelo 

trabalho e pelo alcance das metas estabelecidas. É preciso ter objetivos bem 

definidos pelo coletivo da escola para ter certeza de que os interesses sociais, 

educacionais sejam compatíveis com os pessoais. Com a certeza de que todos 

estão cientes dos rumos a seguir, as equipes podem ter autonomia para decidir a 

melhor forma de atuar. 

A escola deve ser um espaço de aprendizagem constante não só para as 

crianças, mas também para os professores e todos os funcionários envolvidos no 

processo ensino-aprendizagem. A troca de experiências ajuda os profissionais 

exercerem melhor as atribuições. É necessário que todos se atualizem e se 

aperfeiçoem para melhor desenvolverem as suas funções. E todos os envolvidos no 

processo devem ter em mente: que sujeitos queremos formar, que sociedade 
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queremos viver, que educação queremos priorizar, que avaliação queremos 

construir, que cultura queremos valorizar, que conhecimento queremos trabalhar. 

As relações de trabalho devem ser focadas em atitudes de solidariedade, 

reciprocidade, participação coletiva, descentralização do poder, transformadora e 

ética. A meta da escola é levar a criança a desenvolver novos estilos de 

comportamentos, novas capacidades de criar, amar, criticar, questionar aprender de 

forma significativa, bem como novas maneiras de viver e conviver. 

1. Título do Projeto 

Trabalhando Valores Na Escola 

 

3.  Problematização 

 

A educação deve ser vista como um processo integral que permite as crianças 

aprender a pensar, raciocinar, sintetizar, serem responsáveis de praticar as virtudes 

de solidariedade e de amor ao próximo. 

É importante ressaltar nas ações realizadas neste Jardim de Infância a 

importância e preocupação de seus profissionais com a organização de 

procedimentos metodológicos que possibilitem as crianças processos de reflexão 

sobre o tema valores e temas morais.  Visando amenizar os problemas das 

crianças, que na maioria do tempo, convergem para tumultuar e desequilibrar o 

ambiente escolar, este projeto está pautado em atividades que busquem dinâmicas 

permitam as crianças refletir sobre a importância da vida, valorizando-a através de 

bons hábitos de saúde física, mental, refletindo sobre os valores, partindo pela 

mudança de seus próprios comportamentos, atitudes e tomada de decisão. 

 

4. Escolha do tema Gerador 

 

Conforme registrado acima, identificou-se a oportunidade de implementação 

do Projeto que trabalhasse os valores nas crianças deste Jardim de Infância com 
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vistas a trabalhar e direcionar ações que desenvolvam os conceitos como: ética, 

responsabilidade, respeito uns pelos outros.   

O Projeto Jardim Trabalhando Valores está articulado com a proposta 

transversal do Projeto Pedagógico da escola, por estar envolvido as diversas áreas 

do conhecimento e em consequência, uma mudança na postura e nos hábitos das 

crianças e de toda comunidade escolar. 

5. Público Alvo 

O público alvo é composto pelas 162 crianças matriculadas no Jardim de 

Infância 404 Norte. A comunidade escolar também é convidada a participar de 

palestras e reuniões 

6. Justificativa: 

 

Devido à importância de estabelecer limites no comportamento do educando, 

através da conscientização do mesmo, percebe-se a necessidade de adotar uma 

postura conjunta que viabilize ações educacionais de forma a contribuir para o 

desenvolvimento de uma personalidade sadia e em consequência, uma efetiva 

construção de cidadania. 

Convém salientar a importância de realizar um trabalho tendo como foco 

principal resgatar valores no educando capazes de proporcionar uma boa 

convivência na escola e na sociedade. 

Assim, sob o viés dos valores, é importante salientar que nenhuma educação 

terá sentido e se sustentará se não estiver comprometida com valores. São eles os 

grandes orientadores que ajudam a dar sentido à vida, a construir-se como pessoa 

responsável, comprometida e emocional e socialmente ajustada. 

Quando nos remetemos à ação pedagógica relacionada ao tema valores é 

fundamental que o coletivo escolar esteja envolvido e consciente de seu papel de 

intervenção. É imprescindível a parceria entre os profissionais e o reconhecimento 

dessa parceria nos relatos dos alunos. Formar valores implica vivência dos mesmos 
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no dia a dia da escola e da sala de aula, e em todos os espaços de convívio e 

diálogo entre pessoas devem estar embebidos desse propósito. 

A escola de hoje precisa não só trabalhar aspectos cognitivos, mas também os 

afetivos, com amor e respeito, valores estes indispensáveis a todos os seres 

humanos em qualquer idade, pois a busca deste processo valorativo, estimula a 

criança a valorizar o coletivo, a ter chance de adequarem suas condutas as que 

vivenciaram de maneira harmônica.     

 

7. Objetivos: 

7.1 Objetivo Geral: 

 

Proporcionar as crianças situações que faça-as mudar o comportamento 

individual e em grupo, contribuindo para a formação dos valores morais, éticos e 

sociais. 

 

7.2 Objetivos Específicos: 

 

 Criar mecanismos e procedimentos para introduzir alguns valores, como meio, 
para uma boa convivência na escola e na sociedade: direitos e deveres; 

 Fortalecer a integração entre a comunidade escolar (alunos, professores, 
direção, equipe técnica e famílias); 

 Trabalhar de forma sistemática, com professores e equipe pedagógica as 
dificuldades surgidas na turma; 

 Trabalhar individualmente com crianças, no intuito de prepará-las para 
viverem harmonicamente com os seus pares e professores: 

 Acompanhar e encaminhar as crianças com dificuldades cognitivas e/ 
comportamentais, a equipe especializada a aprendizagem a SEDF; 

 

8. Campos de Experiências: 

O Projeto aborda em suas metodologias as Linguagens do Currículo em 

movimento do Distrito Federal da Educação Infantil. 
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Eixos Transversais: Educação para a Diversidade/ Cidadania a Educação 

em a para Direitos Humanos/ Educação para a Sustentabilidade 

Campo De Experiência; o Eu, o Outro e o Nós 

 Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes 

sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir; 

 Ampliar relações interpessoais, desenvolvendo afeto, atenção, limites e 

atitudes de participação e cooperação; 

 Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as 

características dos outros com quem convive; 

 Compreender que as regras são passiveis de questionamento, discussão e 

reformulação entre os elementos do grupo; 

 Desenvolver o senso de resiliência (saber perder, ganhar, aceitar a opinião 

das outras pessoas, reconsiderar seu ponto de vista); 

 Identificar-se como membro de diversos grupos sociais (família, instituição de 

Educação Infantil) e distinguir seu papel dentro de cada um; 

 Identificar e utilizar diferentes possibilidades de comunicação com pessoas do 

convívio social, respeitando e negociando as regras sociais; 

 Desenvolver, gradativamente, atitudes antirracistas, antissexisrtas, anti-

homofóbicas e anti-bullying. 

Eixos Transversais: Educação para a Diversidade/ Cidadania e Educação 

em e para Direitos Humanos/ Educação para a Sustentabilidade 

Campo De Experiência: Corpo, Gestos E Movimentos 

 Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, 

sensações e emoções, tanto situações do cotidiano quanto em brincadeiras, 

dança, teatro, música; 

 Reconhecer e valorizar as conquistas corporais e a dos colegas em diversas 

situações; 

 Praticar atividades de relaxamento pelo controle da respiração e escuta de 

vários sons. 

Eixos Transversais: Educação para a Diversidade/ Cidadania e Educação 

em e para Direitos Humanos / Educação para a Sustentabilidade 
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Campo De Experiência: Traços, Sons, Cores e Formas 

 Perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos por meio de 

participação ativa e criação de histórias sonorizadas; 

 Desenvolver a sensibilidade, sentimentos e imaginação por meio da 

apreciação e da produção artística. 

Eixos Transversais: Educação para a Diversidade/ Cidadania e Educação em e 
ara Direitos Humanos. 

Campo De Experiência: Escuta, Fala, Pensamento E Imaginação 

 

 Expressar idéias desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da 
linguagem oral e escrita, fotos, desenhos e outras formas de expressão; 

 Reconhecer e valorizar a oralidade como forma de expressar desejos, 
experiência, necessidades e opiniões; 

 Compreender as regras sociais por meio da fala e da brincadeira, elaborando 
novos comportamentos; 

 

Eixos Transversais: Educação para a Diversidade/ Cidadania e Educação 

em e para Direitos Humanos/ Educação para a Sustentabilidade 

Campo De Experiência: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações E 
Transformações 

 

 Desenvolver atitudes de manutenção dos espaços públicos, privados, 
coletivos e do meio ambiente;  

 Identificar componentes que formam determinadas paisagens do meio 
ambiente, de modo a desenvolver atitudes de respeito e cuidado. 

 

 

 

9. Metodologia: 

 

A metodologia utilizada consiste em realizar um trabalho em paralelo aos Eixos 

Transversais e comunidade escolar, por meio de ações tais como: palestras; 

dinâmicas em grupo, atividades específicas com os alunos (mediante histórias, 

músicas, teatro, pintura, desenho e etc.) ao longo do ano letivo.   
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9.1 Atividades Propostas/ cronograma  

 

 Distribuir textos reflexivos aos pais/ responsáveis, com intuito de proporcionar 
um maior envolvimento e parceria dos mesmos, visando o sucesso 
educacional/ local: pátio da escola/ período: primeiro semestre- maio/2019 e 
segundo semestre-novembro/2019/ recursos humanos: direção, 
coordenação, professores de apoio a direção/ recursos materiais: 
computador, internet, impressora, papel A4/ objetivo: proporcionar parceria 
entre a escola e os pais ou responsáveis; 

 

 Promover palestras com temas relevantes a comunidade escolar/ local: pátio 
da escola/período: março/maio/agosto-2019/recursos humanos: professores 
apoio a direção, direção, coordenação, professores regentes, 
palestrantes/recursos materiais: aparelho de som, microfone, telão, 
computador/ objetivo: proporcionar parceria entre a escola e os pais ou 
responsáveis; 

 

 Atender as famílias, em reuniões pré-agendadas, para discutir situações 
relacionadas a criança (desempenho escolar, comportamento, etc.), 
buscando verificar as variáveis externas que estejam interferindo no 
comportamento da criança, para estudar diretrizes comuns a serem 
adotadas/local: sala de apoio a direção/ período: semanalmente ao longo do 
ano letivo/recursos humanos: direção, professor regente, professores de 
apoio a direção, coordenação  e equipe de Apoio a aprendizagem / objetivo: 
melhorar o desempenho e comportamento da criança; 

 

 Acompanhamento individualizado da criança que venha apresentar 
reincidências de comportamento que estejam interferindo na convivência 
escolar e no processo ensino-aprendizagem/local: sala de apoio a direção/ 
período: diariamente longo do ano letivo/recursos humanos: direção, 
professores de apoio a direção, coordenação, e equipe de Apoio a 
aprendizagem / objetivo: melhorar o desempenho e comportamento da 
criança. 

 

 Proporcionar atividades práticas com as crianças envolvendo valores 
(mediante histórias, textos, músicas, reflexões, dramatizações, desenhos, 
pinturas, jogos, etc.) local: pátio da escola; laboratório de informática/ período: 
mensalmente, ao longo do ano letivo/ recursos humanos: direção, 
professores de apoio a direção, coordenação, professores regentes/ recursos 
materiais: aparelhos de som, livros, papeis, tintas, jogos objetivo: Desenvolver 
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e ampliar a atitudes e atividades que vivenciem os valores éticos e 
comportamentais. 

 

 

 

10.Acompanhamento e Avaliação 

 

O acompanhamento e a avaliação se dará continuamente, durante e após o 

desenvolvimento das atividades, enfatizando, principalmente quanto à mudança de 

comportamento e as ações das crianças em relação a convivência com a 

comunidade escolar. Acontecerá também através das atividades realizadas pelos 

responsáveis em que constarão a efetiva participação e a compreensão dos temas 

propostos. Discutiremos nos Conselhos de Classes e nos Relatórios Descritivos 

Individual do Aluno –RDIA. 
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14. ANEXOS- FOTOS DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E EVENTOS DA 
ESCOLA NO ANO DE 2018 E INÍCIO DE 2019 
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Teatro da dengue da diretoria de vigilância e saúde 

 
 

Páscoa Divertida Na Escola 
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14.1 ANEXOS FOTOS DOS PAIS PARCEIROS E COMUNIDADE ESCOLAR 

 

AQUI NO JARDIM 404 NORTE TODOS SÃO BEM VINDOS: PAIS, 
PARCEIROS E A COMUNIDADE DA QUADRA. 
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PAIS PARCEIROS PARTICIPAM DAS ATIVIDADES 

 E AJUDAM NOS PROJETOS 
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