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1 - Apresentação: 

 

O Projeto Político Pedagógico do Jardim de Infância Lúcio Costa define a 

identidade da nossa escola e indica caminhos, para que toda comunidade escolar 

conheça os objetivos educacionais que pretendemos atingir e que as decisões 

coletivas sejam norteadas por todos. 

O Jardim de Infância Lúcio Costa tem a concepção que o nosso trabalho 

acontece em todas as situações e em todos os momentos, o qual desejou alcançar, 

metas a cumprir e sonhos a realizar. O conjunto dessas aspirações, bem como os 

meios para caracterizá-las, é o que dá forma e vida a esse projeto. 

Ao reunirmos a comunidade escolar no dia 12/03/2019, nas reuniões que 

realizamos na semana pedagógica, após ouvir e discutir os interesses de todos os 

segmentos envolvidos para a nossa Proposta Pedagógica, houveram muitas 

contribuições para a construção de um processo democrático onde obtivemos um 

guia, indicando a direção que devemos seguir durante todo o ano de 2019. 

Essa proposta encontra-se organizada da seguinte forma: 

 

INTRODUÇÃO: Apresenta uma reflexão sobre os aspectos relevantes 

norteadores do Projeto Político Pedagógico do Jardim de Infância Lúcio Costa. 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: Expõe os dados que identificam à 

mantenedora e a referida Instituição Educacional. 

 

MISSÃO: Define a função social da escola, reafirmando a intenção de 

atendimento as crianças, em seus aspectos gerais. 

 

HISTÓRICO: Ressalta a trajetória da escola, destacando fatos marcantes 

dos atores no efetivo desenvolvimento do processo ensino aprendizagem. 

 

DIAGNÓSTICO: Expressa as metas pedagógicas e administrativas da 

Instituição de Ensino focando a realidade sócio-cultural de seus atores. Procura 

detectar o desempenho do corpo docente e discente através de observações, 
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orientações e acompanhamento do processo ensino aprendizagem com vistas à 

qualidade do ensino e a conquista da cidadania. 

 

OBJETIVOS: Expõe as metas a serem alcançadas de acordo com as 

prioridades e características da clientela atendida. 

 

PRINCÍPIOS NORTEADORES: Faz uma breve apresentação dos princípios 

que norteiam todo o trabalho desenvolvido na Instituição Educacional. Encontram-se 

em quatro grupos perfeitamente integrados: epistemológicos; éticos; estéticos e 

didático-pedagógico. 

 

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: Descreve as instalações físicas, quadro 

de recursos humanos e financeiros, suas fontes, níveis e modalidades oferecidas. 

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR: Demonstra a maneira como a equipe irá 

desenvolver o trabalho para a partir do estabelecido, buscar melhorar o desempenho 

e articulação do processo ensino aprendizagem. 

 

AVALIAÇÃO: Apresenta as estratégias utilizadas na avaliação do trabalho 

desenvolvido. Destacando-a como ponto relevante na realimentação do processo e 

fundamentalmente no alcance dos objetivos. 

 

PROJETOS ESPECIAIS ESPECÍFICOS: Visando o atendimento dos 

educandos serão desenvolvidos os projetos: No céu, na terra, no mar, há bichos em 

todo lugar, Roda de Leitura, O Corpo em Ação e Capoeira. 

 

 

 

2 – Historicidade: 

 

O Jardim de Infância Lúcio Costa foi inaugurado em 12 de agosto de 1988, 

atendendo desde então alunos na faixa etária de 4 a 5 anos. 
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Foi criado através da Resolução nº 2795 de 08 de novembro de 1989 e teve 

sua autorização de funcionamento com a publicação da portaria nº 127 de 26 de 

agosto de 1996, da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

A demanda inicial era de 78 alunos, com previsão de 06 turmas para 1989, 

praticamente dobrando o número de atendimento. 

É importante ressaltar, que desde 1995, este estabelecimento destina-se a 

integração de alunos portadores de necessidades especiais, proporcionando o 

convívio dessas com outras crianças, favorecendo o desenvolvimento e a 

aprendizagem, permitindo a formação de vínculos estimuladores, o confronto com a 

diferença e o trabalho com a própria dificuldade. Embora até hoje não exista 

qualquer tipo de estrutura física para ofertar qualidade ao atendimento dessa 

clientela tais como: trocador, banheiros, rampa de acesso, parque adaptado, dentre 

outros. 

No início do ano de 2017, nossa escola passou por uma reforma que 

ampliou a quantidade de salas de aula (fechamento dos jardins de inverno) e por 

troca das janelas. No mesmo ano na estratégia de matrícula por conta dessa 

reforma inacabada foram abertas 10(dez) turmas com a mesma infraestrutura da 

construção inicial da escola. Hoje, continuamos em reforma com previsão de término 

ao final do ano. Nenhuma sala de aula foi construída, somente cantina, pátio e 

banheiros. 

O Jardim de Infância Lúcio Costa conta com uma área construída de 

alvenaria de 342,55 m², ocupando um espaço de 505,72 m². 

 

3 – Diagnóstico da Realidade: 

 

Ao vislumbrar uma proposta conjunta ESCOLA x COMUNIDADE o Jardim 

de Infância Lúcio Costa pretende a construção de um projeto com metas 

pedagógicas, administrativas compatíveis com a realidade sócio-cultural da clientela 

atendida. 

Acredita-se que as estratégias de observação, orientação e 

acompanhamento do ensino aprendizagem por parte dos atores do estabelecimento 

de ensino, fornecem-lhes dados de suma importância para que haja melhoria nas 
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condições de trabalho, de material didático pedagógico. O aprimoramento do corpo 

discente e docente e consequentemente a elevação do nível de qualidade do 

ensino, a conquista da cidadania, a democratização do acesso e permanência das 

crianças na escola.  

As nossas vagas do primeiro e segundo períodos são disponibilizadas e 

ocupadas por crianças oriundas da Creche Tia Joana, Creche Sorriso de Maria, do 

ensino especial e telematrícula 156. Nossos alunos são moradores do Setor 

Habitacional Lúcio Costa, Vicente Pires, Setor de Chácaras Lúcio Costa, Guará I e II, 

diante desse contexto são realizadas ações para conhecer as condições de vida, 

trabalho, costumes e tradições da comunidade em relação aos alunos e 

fundamental, trabalhar as atividades inseridas no cotidiano fora da instituição, o que 

fazem como fazem. Nesse sentido ressaltamos trabalhos solidários com a 

colaboração de enfermeiros, auxiliares, médicos, do Posto de Saúde do Lúcio Costa, 

que participam realizando palestras de diversos temas de interesse e importância 

para a nossa comunidade escolar, também realizam vacinações, de acordo com a 

campanha, conscientizando da sua importância. Contamos também com a 

participação de palestrantes como psicólogos, pedagogos, integrantes do Corpo de 

Bombeiros e outros que abordam temas de interesse e necessidades atuais. A 

participação dos pais acontece principalmente nas reuniões bimestrais, nas festas 

comemorativas, nas atividades pedagógicas onde são solicitadas a sua presença1 e 

nos dias temáticos. 

 

 

4 – Função Social: 

 

Valorização da aprendizagem dentro e fora da sala de aula proporcionando 

ao aluno a expressão de seus potenciais e consolidando seu papel social na 

transformação de seu meio. O trabalho com foco em atividades lúdicas e nas 

grandes descobertas, motivando o desenvolvimento da criança em seus aspectos 

                                                
1 Os pais ou responsáveis participam de palestras promovidas pela escola em colaboração com corpo de 
bombeiro, batalhão da policia escolar, são convidados a participarem do processo ensino aprendizagem contando 
histórias trazendo para crianças atividades, jogos e brincadeiras de sua época. 
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físicos, psicológicos, intelectuais e sociais complementando a ação da família e da 

sociedade. Oferecer condições para que a criança se interaja ao ambiente escolar 

estimulando a sua criatividade e percepção através de experiências e atividades. A 

convivência e a interação com outras crianças viabilizam o desenvolvimento da 

capacidade de socialização. 

A execução de atividades em grupo desenvolve e aprimora a autoconfiança 

da criança estimulando habilidades para reconhecer o mundo que a rodeia e a si 

expressar de modo pessoal e espontâneo.  

Promoção de uma ampla programação de atividades culturais e recreativas 

para os alunos e seus responsáveis, pois acreditamos que integração e convívio são 

fundamentais para estreitar a relação da família e escola. 

 

5 - Princípios Norteadores: 

A Proposta Pedagógica do Jardim de Infância Lúcio Costa levou em conta a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9394/96, o Currículo em 

Movimento da Educação Infantil da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal, o Estatuto da Criança e Adolescente, o Referencial Curricular Nacional e a 

Constituição Federal de 1988. 

Na Educação Infantil, os aspectos relacionados ao cuidado e ao acolhimento 

são prioritários. A educação e o fazer pedagógico junto às crianças pequenas não 

descartam de forma alguma as formas de cuidado/acolhimento, porque defendemos 

a indissociabilidade de educar e cuidar nesse primeiro nível da Educação Básica.  

O cuidado se relaciona com a dimensão ética na prática educativa, o ser 

humano precisa ser visto como pessoa, valorizado como pessoa e a atuação do 

professor precisa proporcionar aos que estão na condição de aprendentes as 

possibilidades de se construírem como seres humanos. 

Faz-se necessário afirmar que o professor por meio da sua atuação com 

práticas que valorizam o educar e o cuidar potencializa habilidades, conhecimentos 

e experiências que contribuem para o desenvolvimento pleno da criança. Esse 

trabalho que tem como foco o outro e o relacionamento entre os pares contribui para 
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a educação democrática, de uma prática pedagógica que priorize a emancipação da 

criança, sujeito de direitos e entendida como cidadã. 

Percebe-se a importância que as ações de cuidado e de acolhimento do 

outro, como pessoa, favorecem no desenvolvimento da criança. São atitudes 

racionais, pois o professor planeja e organiza o trabalho pedagógico no sentido de 

priorizar o desenvolvimento integral da criança, como também são interativas, pois 

demanda o desvelo, a criação de vínculos, o acolhimento do outro apesar das 

diferenças, a construção de conhecimentos culturais e atitudes sociais. 

Vigotsky (2012b) defendeu que a Educação Especial deveria superar o 

estigma do assistencialismo, pois, por muito tempo, esteve associada mais ao 

cuidado do que à educação, sendo vista como uma ação de caridade, um favor 

prestado por algumas instituições. Entretanto, a educação é um direito de todas as 

pessoas, com e sem deficiência, e o ideal é que seja ofertada inclusivamente nas 

instituições de educação coletivas comuns, levando-se em conta a diversidade da 

humanidade. 

Vigotsky (2012b) também afirmou que compete aos profissionais que atuam 

na Educação Especial realizar um trabalho pedagógico com as crianças com 

deficiência, percebendo-as como seres de possibilidades e capazes de se 

desenvolverem.  Para ele, a situação de deficiência não pode limitar o trabalho 

docente, e sim suscitara superação de supostas limitações sociais. Nesse sentido, a 

educação deve ter como finalidade que as pessoas superem a deficiência e se 

desenvolvam das mais diversas maneiras. A proposta de trabalho com essas 

crianças precisa, a partir do reconhecimento da singularidade de cada um e da 

compreensão de que todo sujeito emprega caminhos específicos para aprender e se 

desenvolver, pautar-se em uma prática que valorize a diversidade, e não 

homogeneidade nesses percursos, empregando ideias destemidas e criativas e, 

assim, possibilitando aprendizagem e desenvolvimento a todos os sujeitos.  

Assim, no que diz respeito à Educação Infantil, todas as crianças devem ser 

matriculadas em instituições de educação coletiva e inclusiva e aquelas que têm 

necessidades específicas, como deficiências, transtornos do espectro autista ou 

altas habilidades/superdotação, têm direito a uma segunda matrícula no turno 

contrário, no Atendimento Educacional Especializado – AEE, que tem como público-

alvo pessoas com deficiências (física/motora, intelectual, visual, auditiva, múltiplas), 
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transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação (BRASIL, 

2010b). 

5.1 – Missão e objetivos da educação, do ensino e das 

aprendizagens: 

Missão: 

A Educação Infantil, como primeira etapa da Educação Básica é importante 

aliada na promoção do desenvolvimento da criança pequena. Como instituição 

educativo-pedagógica, revela-se como espaço privilegiado para as crianças viverem, 

também, de diferentes modos, a sua infância. A Educação Infantil trabalha, 

prioritariamente, com o intuito de atender ao que preconizam as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Resolução CNE/CEB nº 05/2009), 

garantindo o desenvolvimento integral das crianças.  

Oferecer subsídios para que a criança se sinta autoconfiante e segura no 

ambiente escolar e em seu relacionamento com os educadores. Que seja  ativa e 

questionadora, sem impor limites a sua curiosidade e capaz de construir valores e 

aprendendo a respeitar os sentimentos, ideias, atitudes, diferenças e direitos dos 

outros. 

Objetivos da Educação, do Ensino e das Aprendizagens: 

Temos como objetivo impulsionar o desenvolvimento integral das crianças 

promover a cada uma delas o acesso à construção do conhecimento e à 

aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à 

liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com 

seus pares etários, com crianças de diferentes faixas etárias e com os adultos. 

Oferecer práticas pedagógicas que proporcionem as descobertas, o respeito 

ao momento do desenvolvimento e às necessidades de cada ser humano e, no que 

diz respeito à primeira infância, que proponham ações educativas com 

intencionalidade a fim de fomentar o desenvolvimento da criatividade, da 

colaboração intra e intergeracional, da imaginação e da participação, enfatizando os 

princípios éticos, estéticos e políticos sobre os quais se fundamentam a Educação 

Infantil (BRASIL, 2010a).  
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 Subsidiar técnica e pedagogicamente, o desenvolvimento da linguagem 

propostos pelo Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil – 

04 a 05 anos e ainda pelo Referencial Curricular nacional para a Educação 

Infantil; 

 Favorecer o desenvolvimento da criança em seu aspecto físico, psicológico, 

intelectual e social complementando a ação da família; 

 Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais 

independente e confiante em suas capacidades; 

 Participar ativamente de práticas de letramento: manipular, explorar e conhecer 

diferentes portadores de texto estimulando a leitura e escrita espontâneas; 

 Observar e explorar a natureza e os ambientes com atitude de curiosidade, 

percebendo-se como integrante, dependente e agente transformador do meio 

ambiente, valorizando atitudes que contribuem para sua preservação; 

 Participar de atividades que envolvam noções de matemática; 

 Desenvolver habilidades e atitudes que vão lhe permitir crescer sozinho; 

 Estabelecer princípios e valores na vida da criança que irão nortear suas 

decisões; 

 Propiciar a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e 

tradições culturais demonstrando atitudes de interesse, respeito e participação 

frente a elas valorizando a diversidade. 

 

6 – Fundamentos teóricos - metodológicos: 

 

Na construção de uma proposta pedagógica para a educação infantil, é 

imprescindível que os pressupostos teóricos de fontes psicopedagógicas permeiem 

este processo. A partir deste princípio, pensa-se que é fundamental abordar e 

discutir as concepções que explicitam como se dá o processo de “desenvolvimento e 

aprendizagem” infantil. 

Compreender como ocorre este processo na faixa dos 4 aos 5 anos 

constitui-se como um princípio para iniciar qualquer processo educativo. 

 

6.1 A infância ao longo da história 
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O educador ao participar com a criança da construção de conhecimentos 

deve considerá-la como um ser ativo, disponível para a aprendizagem e dona de 

uma forma própria de ver o mundo em si. A criança deve ser vista como um cidadão, 

ao contrário do que acontecia no século XII, onde não existia um sentimento mais 

profundo, um relacionamento mais afetivo, uma ligação mais forte entre a criança e o 

adulto. 

Nesta época as condições de higiene e saúde eram muito precárias, as 

crianças muitas vezes morriam, pois não tinham nenhum atendimento. Os pais 

aceitavam esta morte com naturalidade e logo substituíam esta criança por outra. As 

obras artísticas demonstram o pouco interesse pelas crianças, visto que a figura da 

criança não era representada de acordo com suas peculiaridades infantis, pois eram 

desenhadas com as expressões de verdadeiros homens, diferenciando-se apenas 

no tamanho. As crianças que apresentavam algum retardo eram isoladas do mundo, 

iam para a quarentena.   

Desde muito cedo as crianças ingressavam no mundo adulto e 

desenvolviam as mesmas atividades, porém, em proporções menores. 

Com a Revolução Industrial, século XIX, a mulher ingressou no mercado de 

trabalho, exigindo assim a criação de instituições infantis para que as crianças 

fossem deixadas. 

Levou muito tempo para as crianças saírem do anonimato e conquistarem 

seu espaço. A criança passou a ser mais respeitada de acordo com suas 

características, não vista mais como um futuro cidadão e sim como um cidadão com 

direitos já na infância. Portanto, independente da sociedade ao qual a criança está 

inserida e da visão que se tenha dela, ela é um sujeito histórico, pois produz cultura 

e dá novo significado aos padrões culturais do ambiente em que vive. 

   Se concebermos a criança de forma integrada, onde seus aspectos 

cognitivos não se dissociam dos afetivos temos um ser concreto e real, frágil e 

sensível, necessitando de amor e carinho, sendo respeitado na sua faixa etária e 

individualidade. 

No cotidiano da escola, as crianças são estimuladas a resolver situações as 

quais são desafiadas constantemente através de diversas situações. Dessa maneira, 

possibilita-se o desenvolvimento e a aprendizagem. Considera-se também que esta 
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ação está diretamente relacionada com o contexto sócio-cultural no qual a criança 

está inserida sendo processado de forma dinâmica. 

Neste sentido é fundamental o professor refletir, discutir e analisar as 

concepções teóricas que fundamentam a Educação Infantil, buscando sustentar sua 

ação pedagógica em pressupostos teóricos que sejam coerentes com sua 

concepção de educação, concepção de sociedade, concepção de criança, 

concepção de escola e  concepção de currículo. 

 

6.2 Concepções: 

- Criança 

É um ser espontâneo, sensível, solidário, questionador que cresce 

interagindo em um ambiente social e histórico, desenvolvendo assim sua 

personalidade. Adora brincar, descobrir e inventar possui características e ritmos 

próprios. Pensa, age, expõe suas ideias, e desta forma é autêntico. É parte 

fundamental no processo ensino aprendizagem. 

Sendo assim, para pensar na concepção de criança é necessária a 

abordagem de uma criança contextualizada, ou seja, inserida em uma sociedade 

real, concreta onde lhe dê condições de viver, sonhar, e brincar para que a partir daí 

possa construir sua identidade como um ser em desenvolvimento, pensante e em 

construção, que age sobre a realidade, interage com o meio e o outro, recebendo e 

transmitindo informações.      

 

- Centro de Educação Infantil 

Espaço de trabalho de crianças e adultos em direção à construção do 

conhecimento, de socialização, de crescimento e de liberdade de expressão. Deve 

ser um ambiente agradável, estimulante, rico em materiais pedagógicos e 

brinquedos, e acima de tudo com muito calor humano, onde possam ser 

desenvolvidas ao máximo as habilidades e potencialidades. 

 

- Educação 
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A educação surgiu com o homem nos tempos mais remotos de nossa 

história. É um processo amplo e acontece em toda parte, com todos nós. Acontece 

através das relações na sociedade. 

A Educação existe onde não há escola. Por toda parte pode haver  redes e 

estruturas sociais de transferência do saber de uma geração a outra, onde ainda não 

foi criado nenhum tipo de ensino formal. 

 

- Educação Infantil 

Desta forma Educação é diferente de escolarização, pois a escolarização é 

uma forma sistemática de fazer Educação. É um processo de construção de 

conhecimentos dentro do contexto escolar, integrado com a função de cuidar, que se 

dá na relação entre adultos (professores, merendeira, e demais funcionários) e 

crianças, considerando a bagagem cultural que a criança traz consigo, respeitando 

suas limitações buscando sempre formar um indivíduo crítico e participativo na 

sociedade. 

 

- Sociedade 

Refletir sobre a sociedade pressupõe pensar esta sociedade como 

movimento e construção, no qual várias pessoas convivem compartilhando regras, 

costumes, crenças, valores e, sobretudo uma grande diversidade cultural. 

A compreensão desta realidade, passa pela revelação de como o homem 

tem organizado a sociedade, tendo como pressuposto de que qualquer organização 

social está estruturada nas relações de poder e sustentadas pela força de trabalho 

humano. 

Daí decorre a importância em se conhecer a base material da sociedade, a 

fim de buscar intervenções coletivas que promovam a conscientização do papel 

social dos educadores, que consiste em instrumentalizar o sujeito para que este 

possa intervir em sua realidade. 

 

- Currículo 

O currículo é uma caminhada historicamente construída, é o recorte do 

conhecimento humano acumulado, que vai ser trabalhado na ação educativa, 
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através de metodologias e estratégias. Resulta de uma seleção de conhecimentos e 

saberes. Assim, o currículo não é um elemento neutro, na transmissão 

desinteressada de conhecimentos, mas está implicado nas questões de poder, pois 

transmite concepções sociais, produz identidades individuais e sociais. 

Nesse sentido o currículo não pode mais ser analisado fora de sua 

constituição social e histórica. Tem que ser um vínculo entre a reprodução cultural e 

a reprodução social, esse vínculo é mediado por processos que ocorrem no campo 

da educação. Uma proposta curricular para a educação infantil deve garantir o 

alcance de certos objetivos, julgados mais valiosos que outros. É um conjunto de 

elementos que, de uma forma, ou de outra, tenha influência sobre a criança e o seu 

processo educativo.  O currículo é  dinâmico, por isso está sempre em movimento, 

nunca é algo acabado, é um guia momentâneo que progride e avança a medida que 

experimentamos. 

 

- Da Aprendizagem e Desenvolvimento 

Esta proposta pedagógica está fundamentada nas concepções da 

Pedagogia Histórico Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural, conforme a orientação 

da SEEDF. 

A Pedagogia Histórico Crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos na 

construção da história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na 

interação com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua 

realidade, estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza. 

Consequentemente, “[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 

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

histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 2003, p. 07), 

exigindo que seja uma prática intencional e planejada. 

Na perspectiva da Pedagogia Histórico Crítica, o estudo dos conteúdos 

curriculares tomará a prática social dos estudantes como elemento para a 

problematização diária na escola e sala de aula e se sustentará na mediação 

necessária entre os sujeitos, por meio da linguagem que revela os signos e sentidos 

culturais. 

A Prática social é compreendida como o conjunto de saberes, experiências e 

percepções construídas pelo estudante em sua trajetória pessoal e acadêmica e que 
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é transposto para o estudo dos conhecimentos científicos. Considerar a prática 

social como ponto de partida para a construção do conhecimento significa trabalhar 

os conhecimentos acadêmicos a partir da articulação dialética de saberes do senso 

comum, escolares, culturais, científicos, assumindo a igualdade entre todos eles. O 

trabalho pedagógico assim concebido compreende que a transformação da prática 

social se inicia a partir do reconhecimento dos educandos no processo educativo. A 

mediação entre a escola e seus diversos sujeitos fortalece o sentido da 

aprendizagem construída e sustentada na participação e na colaboração dos atores. 

Nesse sentido, a Psicologia Histórico-Cultural destaca o desenvolvimento do 

psiquismo e das capacidades humanas relacionadas ao processo de aprendizagem, 

compreendendo a educação como fenômeno de experiências significativas, 

organizadas didaticamente pela escola. A aprendizagem não ocorre solitariamente, 

mas na relação com o outro, favorecendo a crianças, jovens e adultos a interação e 

a resolução de problemas, questões e situações na “zona mais próxima do nível de 

seu desenvolvimento”. A possibilidade de o estudante aprender em colaboração 

pode contribuir para seu êxito, coincidindo com sua “zona de desenvolvimento 

imediato” (VIGOSTSKY, 2001, p. 329). Assim, aprendizagem deixa de ser vista 

como uma atividade isolada e inata, passando a ser compreendida como processo 

de interações de estudantes com o mundo, com seus pares, com objetos, com a 

linguagem e com os professores num ambiente favorável à humanização. 

O desenvolvimento dos estudantes é favorecido quando vivenciam situações 

que os colocam como protagonistas do processo ensino-aprendizagem, tendo o 

professor como mediador do conhecimento historicamente acumulado, por meio de 

ações intencionais didaticamente organizadas para a formação de um sujeito 

histórico e social. 

A aprendizagem, sob a ótica da Psicologia Histórico-Cultural, só se torna 

viável quando a proposta pedagógica que contempla a organização escolar 

considera as práticas e interesses sociais da comunidade. 

A identificação da prática social, como vivência do conteúdo pelo educando, 

é o ponto de partida do processo de ensino-aprendizagem e influi na definição de 

todo o percurso metodológico a ser construído pelos professores. A partir dessa 

identificação, a problematização favorece o questionamento crítico dos 

conhecimentos prévios da prática social e desencadeia outro processo mediado pelo 
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docente, o de instrumentalização teórica, em que o diálogo entre os diversos 

saberes possibilita a construção de novos conhecimentos”. (SAVIANI, 2003). 

(DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 32-33) 

 

- O Papel do Professor de Educação Infantil 

O professor de Educação Infantil deve ser um constante pesquisador, 

conhecedor das teorias que embasam a Educação Infantil, e além de tudo deve ser 

alguém que transmita segurança, afetividade e que se identifique com crianças de 4 

a 5 anos, pois a sensibilidade, a compreensão, a paciência, o carinho e os cuidados 

também são ações que devem estar presentes no cotidiano do professor, 

favorecendo o desenvolvimento integral das crianças. Cabe ao professor, desafiar, 

questionar, mediar, propor ações pedagógicas significativas para o educando, 

buscando satisfazer as necessidades e desejos dos sujeitos envolvidos no processo. 

“A criança precisa construir em si mesma a imagem de que é amada, capaz, 

criativa, e segura.” (ROGERS, apud SISTEMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL, 

2000) 

 

- O Planejamento 

O ato de planejar é uma ação muito presente na nossa vida cotidiana, ocorre 

naturalmente conosco, é uma necessidade. Portanto, seria desnecessário justificar a 

importância e a necessidade do planejamento para a escola, professores e alunos. 

O ato de planejar inicia antes do primeiro contato com os alunos e ocorre 

durante todo o ano letivo. O planejamento pode ser encarado como um roteiro 

progressivo de atividades a serem desenvolvidas, deve ser flexível, dotado de 

liberdade, criatividade, objetividade, simples e coerente com a realidade a ser 

trabalhada.  

Planejar não tem modelos, resulta de uma reflexão sobre o mundo, sobre a 

relação homem/mundo e sobre a prática pedagógica necessária a determinado 

momento. 

Planejar é racionalizar a ação educativa antecipando o delineamento dos 

acontecimentos que vão ocorrer na sala de aula, evitando-se a improvisação, pois a 
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mesma desencadeia falhas e erros, ausência de recursos necessários, pobreza de 

meios, insegurança do professor e alunos. 

O planejamento pode ser feito através de temas norteadores e geradores. 

O planejamento por temas norteadores considera aqueles que são 

escolhidos previamente pelo professor, aqueles que já estão presentes no seu 

planejamento. 

A elaboração do planejamento por temas norteadores, evita a improvisação 

e a falta de uma proposta de trabalho. Planejar dessa forma permite também elencar 

as habilidades necessárias a serem desenvolvidas pelas crianças e a escolha de 

atividades pertinentes ao grupo da sala de aula. 

Quanto ao planejamento por temas geradores, caracterizamos aqueles que 

surgem das vivências e experiências ocorridas no cotidiano da escola e sala de aula. 

São aqueles temas escolhidos de acordo com os interesses das crianças. Eles 

podem surgir de um passeio, da conversa na rodinha, de uma novidade, de uma 

brincadeira... 

Planejar por temas norteadores objetiva despertar o interesse da criança, 

aguçar sua curiosidade e participação. 

Outra alternativa é trabalhar por projetos. A ação pedagógica desenvolvida 

nos projetos favorece a interdisciplinaridade e a pesquisa. Na realização dos 

projetos o aluno será construtor do próprio conhecimento, e o sujeito ativo do 

processo ensino-aprendizagem. 

Os projetos permitem ampliar e aprofundar conhecimentos interessantes 

para a criança, a diversidade de assuntos existentes no projeto viabiliza a 

construção do conhecimento, não somente no espaço escolar. Trabalha a relação 

entre conhecimentos cotidianos dos alunos e conhecimento científico. 

Esta ação pedagógica favorece a participação e o compromisso de todos os 

integrantes do grupo, numa ação coletiva, tornando-os todos responsáveis pela 

atividade. È um ótimo recurso pedagógico que viabiliza uma prática diferenciada, 

mexendo na estrutura organizacional da classe, onde o movimento se faz presente. 

 

6.3 – VII PLENARINHA – Brincando e Encantando com 

Histórias 
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Em 2013 ocorreu a “Plenarinha do Currículo”, ação que envolveu cerca de 

400 crianças e 50 profissionais das instituições publicas e conveniadas, com o 

objetivo de ouvir e tornas nossas crianças participantes no processo de 

aprendizagem e desenvolvimento que é estruturado na e para a Educação Infantil. 

Esse processo de escuta às crianças resultou no interesse de manter o 

projeto da Plenarinha nos anos seguintes, abordando a cada ano, temáticas que 

evidenciem o papel da criança como sujeito de direitos. 

A Plenarinha é um projeto que nasceu na Educação Infantil e, agora, 

envolve também as crianças do primeiro ano do Ensino Fundamental, na intenção 

de promover uma ação conjunta entre as duas etapas da Educação Básica, 

considerando a abordagem da transição. O objetivo da Plenarinha é promover a 

escuta atenta, sensível e intencional às crianças acerca de suas necessidades e 

interesses e, para que elas possam anunciar sua visão de educação e de mundo, 

expressando como compreendem a realidade que as envolve. 

Ao se planejar e realizar a prática docente em cada Unidade Escolar 

envolvendo o tema da VII Plenarinha – “Brincando e Encantando com Histórias”, é 

necessário considerar esses princípios. Em relação ao princípio ético, que se 

proporcione às crianças o desenvolvimento de sua autonomia; o princípio político, 

que elas possam exercer sua criticidade e o respeito aos direitos de cidadania e; ao 

princípio estético, que contribua para o desenvolvimento da sensibilidade, 

criatividade e liberdade de expressão das crianças. Todos esses princípios podem 

ser vivenciados por meio das narrativas que permeiam o contexto educativo. A partir 

de cada um desses princípios, emergem os seis direitos da aprendizagem e 

desenvolvimento: brincar, conviver, participar, explorar, expressar e conhecer-se. 

Ao proporcionar um contexto educativo permeados pelos encantamentos da 

literatura e da leitura é preciso garantir que as crianças brinquem cotidianamente de 

diferentes formas, em diferentes espaços e tempos com diferentes materiais, 

ampliando e diversificando seu acesso à cultura, que convivam democraticamente 

com seus pares e os adultos, relacionando-se e partilhando suas histórias, 

ampliando o conhecimento de si e do outro. Participem ativamente das atividades 

que envolvem o cotidiano da Unidade Escolar na constituição de seus mais diversos 
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conhecimentos. Explorem movimentos, gestos, sons, palavras, emoções e 

relacionamentos por meio de inúmeras histórias que podem se fazer presentes no 

contexto educativo. Expressem-se como ser humano e sujeito de direitos, de forma 

criativa e sensível, expondo suas necessidades, interesses, sentimentos, dúvidas, 

hipóteses, descobertas, opiniões e questionamentos, elaborados a partir da escuta, 

imaginação, criação e contação de histórias. E, por fim, conhecendo-se e 

constituindo sua identidade pessoal, social e cultural, elaborando uma imagem 

positiva de si e de seu grupo de pertencimento nas diversas experiências que 

envolvam o compartilhamento de histórias. 

As práticas educacionais desenvolvidas por esta instituição com o tema 

proposto pela Plenarinha 2019 estão em consonância com os projetos já existentes 

no PP, Projeto Roda de Leitura, proporciona o mundo encantado das histórias a 

nossas crianças e os temas são propostos pela Plenarinha contemplam ativamente 

o trabalho pedagógico que é desenvolvido pelo Jardim de Infância Lúcio Costa. 

 

 

7 – Organizações do Trabalho Pedagógico na Escola:  

 

Toda a educação é um processo contínuo, que têm objetivos a serem 

alcançados. Vemos nos projetos pedagógicos, diversas habilidades e competências 

as quais as crianças devem adquirir em determinado período de tempo. Entretanto, 

para alcançarmos tais metas, precisamos compreender que necessitamos de 

algumas estratégias que nos auxiliaram nessa caminhada, entre tantas citaremos 

aqui a organização do trabalho realizado no Jardim de Infância Lúcio Costa. 

 

7.1 - Biblioteca – Mundo da Imaginação 

A nossa biblioteca “mundo da imaginação” foi criada com ajuda do Grupo 

Gasol, que proporcionou a reforma do nosso ambiente físico e contribuiu com 

doações de livros e mobiliário para a sala. 

A escolha do nome foi feita através de votação, com participação de toda a 

escola (Casa do Saber). A biblioteca desenvolvia até o ano passado um trabalho de 

empréstimo de livros aos alunos - projeto de leitura, bem como fazia o trabalho de 
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catalogação do acervo adquirido com recursos da secretaria de educação e de 

doações. Recebia os alunos para contação de histórias. Esse ano com a lotação 

desorganizada de alunos na escola por parte da CRE Guará, nosso trabalho foi 

restringido e nosso espaço desconsiderado o que inviabiliza o desenvolvimento do 

projeto dentro dos moldes ao qual ele foi criado.  

“A base do pensamento é a  linguagem e a literatura fornece à infância alimentos 

primordiais para seu desenvolvimento: palavras significantes e imaginação”. 

 

7.2 – Coordenações Pedagógicas 

Segundo Drummond, “quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que 

se deu o nome de ano foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a 

funcionar no limite da exaustão. Doze meses dão para qualquer ser humano se 

cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra 

vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui pra diante vai ser 

diferente”. 

 

DIRETRIZES DA COORDENAÇÃO 

 

 Professores desenvolvem o trabalho com orientação do coordenador 

pedagógico e direção; 

 Relatam e debatem os problemas enfrentados e encontram soluções a partir 

do grupo; 

 Estudo do novo Currículo e das Leis que regulamentam a prática docente; 

 Horário para estudo e formação interno/externo. Ações promovidas pela 

SEDF como: Sempre Aprender e cursos oferecidos pela EAPE. 

 Momento de planejamento e avaliação. 

 

 

7.3 – Orientadora Educacional 

Com as mudanças econômicas e consequentemente sociais e culturais, a 

escola se transformou e com isso foram criadas e ampliadas algumas funções 
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importantes ao bom funcionamento do espaço escolar a fim de responder as 

necessidades educativas.  

A partir das necessidades do desenvolvimento integral do aluno: física, 

intelectual, social, emocional, moral, vocacional e profissional, percebeu-se a 

necessidade de um profissional que atendesse e orientasse os alunos, entendendo, 

que a escola não mais atua apenas na transmissão do saber científico, mas também 

no desenvolvimento social e cultural de seus educandos. Mediante essa interação 

que está além do ensino-aprendizagem surge o papel do orientador educacional que 

tem como objetivo orientar o aluno no conhecimento pessoal e do ambiente 

sociocultural onde está inserido, a fim de que este tome decisões acertadas e 

reflexivas mediante ao seu desenvolvimento pessoal e social. 

Com relação a isso, o orientador precisa estabelecer laços com o professor 

e com a família, tais como: 

 Mobilizar a escola, a família e a criança para a investigação coletiva da 
realidade na qual todos estão inseridos;  
 

 Cooperar com o professor, estando sempre em contato com ele, 
auxiliando-o na tarefa de compreender o comportamento das classes e 
dos alunos em particular;  
 

 Manter os professores informados quanto às atitudes do SOE junto aos 
alunos, principalmente quando esta atitude tiver sido solicitada pelo 
professor; 
 

 Esclarecer a família quanto às finalidades e funcionamento do SOE; 
 

  Atrair os pais para a escola a fim de que nela participem como forca viva 
e ativa; 
 

 Desenvolver trabalhos de integração: pais x escola, professores x pais e 
pais x filhos; 

 

7.4 – Brinquedoteca 

No intuito de valorizar a brincadeira e fazer dela um ponto importante no 

desenvolvimento infantil, é que surgiu a brinquedoteca, ajudando a suprir a 

necessidade de um espaço onde à criança possa se integrar socialmente e vivenciar 

atividades em um ambiente repleto de ludicidade. A brinquedoteca é um espaço que 
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visa estimular crianças a brincar livremente, pondo em prática sua criatividade e 

aprendendo a valorizar as atividades lúdicas de uma forma diferenciada, além de 

preparar o espaço de faz de conta para que seu ambiente seja impregnado de 

criatividade. 

Sabe-se que neste espaço reservado á ludicidade, pode-se avaliar a criança, 

o seu desenvolvimento através de observação diária, socialização, iniciativa, 

linguagem, motricidade e de suas potencialidades. É nas brincadeiras espontâneas 

que se proporcionam oportunidades de transferências significativas que resgatam 

situações conflituosas pelo educador. Nesse mesmo espaço utilizamos os 

computadores de forma educativa através de jogos. Os alunos frequentam esse 

ambiente duas vezes na semana conforme cronograma. 

8 - Estratégias de Avaliação: 

A avaliação acontece com a comparação do aluno com ele mesmo, como 

chegou a escola e como se apresenta. É observada a forma de interação entre os 

alunos, como são articuladas as ideias e pensamentos e o uso das mesmas em 

detrimento das aprendizagens. 

Durante o processo, a avaliação acontece de forma contínua,  observando-

se o desenvolvimento dos temas propostos e definindo quando necessário, 

estratégias de replanejamento para a correção de disfunções detectadas, através de 

reuniões, estudos e debates, envolvendo: direção, professores, funcionários e pais 

ou responsáveis dos alunos da Unidade de  Ensino. Todo processo é dialógico, 

avalia-se para aprender e aprende-se para avaliar. 

Dada peculiaridade da Educação Infantil, a avaliação das atividades 

pedagógicas realizadas continuamente de acordo com os princípios epistemológicos 

abordados no presente trabalho com critério, amor, compreensão e 

responsabilidade. O instrumento é o RDIAS (Relatório Descritivo Individual de 

Acompanhamento Semestral do Aluno) que contemplem os avanços, as 

expectativas, as mudanças, as descobertas, nos quais o educador colocará sua 

análise sobre em que situação a criança pode melhorar sua aprendizagem. Assim, a 
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avaliação será contínua durante o processo de aprendizagem e dar-se-á através de 

registro das observações do grupo.  

 

Realiza-se através de: 

 Diagnóstico inicial; prontidão geral da turma, realizado no início do 

semestre letivo. Tem a função de diagnóstico, sendo caracterizada pela 

realização de uma investigação do que as crianças sabem, quais 

dificuldades enfrentadas e porquê. Assim, é um instrumento para a 

compreensão do processo de aprendizagem e do estágio de 

desenvolvimento do educando, exigindo reflexão constante, crítica 

participativa, na qual o educador/professor precisa estabelecer vínculo 

afetivo com a criança, acolhendo-a, aceitando-a em sua individualidade, 

identificando suas potencialidades e desafios a serem superados. 

 Intervenções realizadas para que o aluno avance e amplie sua zona de 

desenvolvimento. Norteia todas as ações, pois acontece dentro do e no 

processo educativo, por meio do acompanhamento da aprendizagem, 

identificando as conquistas, os desafios, as dificuldades e o 

desenvolvimento real da criança, oferecendo-lhe novas oportunidades 

de aprendizagem, pela mediação e intervenção do educador/professor, 

que deve assumir o compromisso de reelaborar novas estratégias 

pedagógicas que contribuam para o sucesso do educando. 

 Relatório semestral; desenvolvimento da turma em relação aos 

conteúdos trabalhados. 

 Ficha individual; preenchida semestralmente, sobre o desenvolvimento 

do aluno, dentro dos aspectos do conhecimento: afetivo-social, cognitivo 

e perceptivo-motor. 

 Em reunião de pais semestrais a ficha e entregue ao responsável para 

leitura e ciência. 

                                                                      

9 - Organização Curricular: 
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A organização da proposta curricular é baseada conforme o currículo em 

movimento da Educação Infantil e seu devido conteúdo/ faixa etária. 

As aprendizagens e o desenvolvimento das crianças tem como eixos 

estruturais o educar e o cuidar, bem como o brincar e o interagir. Suas 

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

expressar e se conhecer. 

Formação pessoal e social – cuidado consigo e com o outro, formação da 

conduta arbitrada, desenvolvimento das instâncias morais e éticas dos 

comportamentos, capacidade para análises e generalizações primárias, percepção 

mais acurada de si e de seu entorno, aprimoramento da capacidade de estabelecer 

conexões entre motivos, finalidades e sentimentos. 

 Éticos: 

No sentido de proporcionar o desenvolvimento da autonomia, da 

responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente 

às diferentes culturas, identidades e singularidades; 

Políticos: 

Voltados para o exercício da criticidade e para o respeito à democracia e aos 

direitos da cidadania; 

 Estéticos: 

Para desenvolver a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade e a liberdade 

de expressão nas diversas manifestações culturais e artísticas. 

Conviver democraticamente com outras crianças e adultos, relacionando-se 

e partilhando distintas situações, de modo a utilizar diferentes linguagens, ampliar o 

conhecimento de si e do outro, bem como o respeito em relação à natureza, à 

cultura, e às diferenças entre pessoas; 

Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 

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

seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, imaginação, criatividade, 

experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e 

relacionais; 

Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento 

da gestão da instituição que oferta Educação Infantil quanto das atividades da vida 

cotidiana: escolha das brincadeiras, materiais e ambientes, por meio do 
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desenvolvimento das diferentes linguagens, elaboração de conhecimentos e do 

posicionamento próprio; 

Explorar movimentos, gestos, sons, palavras, emoções, transformações, 

relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na instituição de 

Educação Infantil e fora dela, ampliando seus saberes, linguagens e conhecimentos; 

Expressar, por meio de diferentes linguagens, como sujeitos dialógico, 

criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, 

descobertas, opiniões, questionamentos, registros de conhecimento elaborados a 

partir de diferentes experiências que envolvam a produção de linguagens e a fruição 

das artes nas suas diversas manifestações; 

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

construir uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas diversas 

experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na 

instituição de Educação Infantil. 

 

10 - Plano de Ação para implementação do PP 

 

 
Objetivos 

 
Metas 

 

 
Ações 

 
Avaliação das 

Ações 

 
Respon-
sáveis 

 
Crono- 
grama 

 
Oferecer 
subsídios para 
o 
aprimoramento 
do processo 
pedagógico e 
atividades 
propostas pelo 
novo Currículo 
de Educação 
Infantil das 
escolas 
públicas do 
D.F e das 
Referências 
Curriculares 
Nacionais para 
a Educação 
Infantil. 
 

 
Atender 90% 
aos interesses e 
necessidades 
do professor 
para 
implementação 
do Currículo. 

 
Participação 
dos 
professores 
em cursos de 
aperfeiçoame
nto, 
especializaçã
o, 
seminários, 
congressos, 
jornadas e 
oficinas 
pedagógicas, 
oferecidos 
pela EAPE. 

 
Avaliação 
positiva de 
acordo com 
os 
parâmetros 
avaliados. 

 
EAPE 
 CRE 
Estagiári
os de 
Faculdad
es 
convenia
das. 

 
Durante 
todo o 
ano. 
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Promover o 
auto 
servimento 
 

 
Envolver 100% 
dos professores 
e servidores 
para que todos 
os alunos 
realizem o auto 
servimento. 

 

Promoção de 

palestras. 

 

 
Avaliação 
positiva de 
acordo com 
os 
parâmetros 
avaliados. 

 
U.E. 
 

 
Durante 
todo o 
ano. 

 
Propor 
atividades 
recreativas de 
integração dos 
alunos 04 e 05 
anos. 

 
Selecionar e 
acompanhar 
100%  das 
atividades 
recreativas 
compatíveis 
com a faixa 
etária das 
crianças. 
 

 
 

 
Avaliação 
positiva de  
acordo com 
os 
parâmetros 
avaliados. 

 
Pais, 
professor
es, 
servidore
s. 
 

 
Durante 
todo o 
ano. 

 
Conscientiza- 
ção da 
comunidade 
escolar, 
quanto à 
colaboração e 
participação 
necessárias ao 
sucesso das 
atividades 
cívicas, 
unidades de 
estudo e 
campanhas de 
enriquecimen- 
to do processo 
educativo. 

 
Promover 
eventos 
educativos 
cívicos, 
recreativos e 
culturais, que 
atinjam um total 
de no mínimo 
3(três) por 
bimestre.   

 
Buscar  
apoio junto á 
entidades 
para aplicar  

 
Avaliação 
positiva de 
acordo com 
os 
parâmetros 
avaliados. 

 
U.E. 
Pais, 
professor
es, 
servidore
s. 
 

 
Durante 
todo o 
ano. 

 

10.1 - Metas da Orientação Pedagógica: 

Apresentar e esclarecer a equipe escolar a respeito dos objetivos do Serviço 

de Orientação Educacional, levantamento das demandas a serem trabalhadas 

durante o ano letivo pelo O.E, explicação ao corpo docente dos objetivos do Serviço 

de Orientação Educacional, levantamento dos alunos a serem encaminhados ao 

SOE e/ ou Equipe de Apoio à aprendizagem; levantamento junto aos docentes 

acerca dos projetos a serem abordados na escola. Projeto “O Corpo em Ação”, 

são realizados circuitos, onde iniciamos com alongamento e posteriormente 

atividades que envolvem: equilíbrio, coordenação dinâmica geral, coordenação 
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dinâmica das mãos, lateralidade, noções de direita/esquerda, além de brincadeiras e 

jogos. De acordo com a demanda existente atender mensalmente 15 (quinze) 

pais/responsável. 

 

10.2 – Resultados Educacionais: 

Com base nos objetivos trabalhados, espera-se que os alunos consigam 

criar laços com os colegas e funcionários da escola. Apresentem atitudes e boas 

maneiras, obedeçam às regras no parque, compartilhem brinquedos e reajam 

adequadamente quando em conflito com outras crianças. 

Quanto à linguagem oral, os alunos consigam elaborar pensamentos e se 

expressem de forma desejada. Expressem-se corporalmente de forma adequada, 

movimentem-se de forma natural e espontânea.  

Durante as atividades propostas, os alunos demonstrem interesse e 

consigam executá-las sozinhos. Apresentem desenho adequado para a idade e 

utilizem toda a extensão do papel, terminem as atividades dentro do tempo previsto. 

Identifiquem conceitos como, longe/perto, alto/baixo, dentro/fora, 

grande/pequeno, grosso/fino, à frente/atrás, objetos da mesma cor, objetos com a 

mesma figura geométrica, figuras geométricas, conta até 20 (vinte), reconheçam as 

vogais, escrevam seu nome, identifiquem os numerais até 9(nove). Também 

discriminam doce/salgado, quente/frio. 

Interessem-se pelo ambiente que o rodeia, possuam hábitos de higiene e 

saibam nomear as partes de seu corpo. Expressem-se musicalmente e demonstrem 

alegria ao cantar.  

Pretende-se que a inclusão de fato permeie 100% dos alunos matriculados, 

com direito ao atendimento na sala de recurso; que a evasão escolar seja 0%; e que 

o rendimento dos alunos seja de 90% com relação ao quantitativo matriculado, que 

hoje é de 207 alunos.   

 

10.3 – Gestão Participativa:  

 
Objetivos 

 
Metas 

 
Ações 

 
Avaliação 
das ações 

 
Res- 
pon- 
sável 

 
Cro- 

nogra-
ma 
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Integração de 
pais e 
comunidade 
escolar através 
do 
preenchimento 
do questionário 
sobre a 
construção 
coletiva 
possível, cujo 
um dos 
princípios do 
Projeto é a 
gestão 
democrática 
que envolve a 
participação 
efetiva da 
comunidade 
escolar na 
definição da 
escola que 
queremos. 
 

 
Envolver 70% 
dos pais e ou 
responsáveis 
com 
participação 
efetiva, durante 
o ano letivo. 

 
Reunião com 
os pais, onde 
os mesmos 
esporam suas 
opiniões. 

 
Avaliação 
positiva de 
acordo com 
os 
parâmetros 
avaliados 

 
U.E. 
Pais, 
professore
s, 
servidores
. 
 

 
Periodica
mente. 
 

 

10.4 –  Gestão Financeira: 

 

 

Objetivos 

 

Metas  

 

Ações 

 

Avaliação 

das ações 

 

Respon 

sável 

Cro 

nogra

ma 

 
Sanar a 
carência de  
equipamento. 

 
Compra de 
2(dois) 
computadores no 
1º semestre 

 
Realizações de 
eventos com 
fins lucrativos. 
 

 
Avaliação 
positiva de 
acordo com 
os 
parâmetros 
avaliados. 

 
Comunidad
e  Escolar 

 

Ano 

de 

2019 

 
Melhorar a 
parte de lazer e 
recreativa. 

 
Aquisição de 
brinquedos para 
o parque e 
brinquedos para 
a brinquedoteca. 
Ampliando em 
40% o total 
existente durante 
o ano. 

 
Realizações de 
eventos com 
fins lucrativos. 

 
Avaliação 
positiva de 
acordo com 
os 
parâmetros 
avaliados. 
 

 
Comunidad
e Escolar 

 

Ano 

de 

2019 
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10.5 – Gestão Administrativa: 

 

Objetivos 

 

Metas  

 

Ações 

 

Avaliação 

das ações 

 

Respons

ável 

Cro 

nogra

ma 

 
Melhorar a 
ventilação dos 
ambientes da 
escola. 

 
Aquisição de 
4(quatro) 
ventiladores no 
1º bimestre. 

 
Angariar 
recursos 
através de 
doações. 

 
Avaliação 
positiva de 
acordo com 
os 
parâmetros 
avaliados. 

 
CRE 
Parceiros 
da Escola 
APM; 

 
Ano 
de 
2019 

 
Propor 
melhorarias na 
acessibilidade. 

 
Acessibilidade 
total aos PCD as 
dependências da 
escola. 

 
Cobrar os 
recursos da 
emenda e da 
SEE destinados 
a isso. 
 

 
Avaliação 
positiva de 
acordo com 
os 
parâmetros 
avaliados. 

 
PDAF; 
CRE-
GUARÁ 
SEE 

 
Ano 
de 
2019 

 

11 – Avaliação do PP 

   

A escola é um espaço social e democrático, composto pelos alunos e seus 

familiares, professores, funcionários e por demais membros da comunidade. A 

administração escolar, nela incluída o ate de planejar as ações educacionais, pode 

ser feita de forma centralizada e autoritária, ou de forma participativa e democrática. 

Sendo assim, todo o processo que ocorre na escola deve ser realizado de forma 

transparente, uma vez, que deve-se prestar conta de todas as atividades realizadas. 

Dentro do Projeto Pedagógico a avaliação é o acompanhamento das metas traçadas 

para atender às necessidades da instituição escolar. Necessita de acompanhamento 

sistemático para que se possa verificar se o planejamento está adequado, quais os 

objetivos que foram atingidos, quais as metas que não foram alcançadas e quais 

ações necessitam de redirecionamento. 

A avaliação é uma atividade escolar que, pela sua intencionalidade, pela sua 

função social e pedagógica deve estar clara para alunos e professores. Os 

momentos específicos de avaliação fazem parte do processo educativo, portanto sua 
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aplicação deve ser pensada por todos e estar de acordo com a proposta pedagógica 

da instituição. 

Portanto, na dimensão da construção do Projeto Pedagógico espera-se que o 

mesmo seja realizado de forma participativa e democrática e nele, deve estar 

inserido todo processo que ocorre dentro da escola. Sabemos que, o direito de 

elaborar e executar a proposta pedagógica de cada instituição escolar está 

assegurado pela LDB, no entanto as metas traçadas, antes deve ser o resultado da 

reflexão sobre: Como está o processo político pedagógico da escola? Continua 

correspondendo a atual realidade? Em quais aspectos deve-se melhorar? Após 

estes questionamentos é possível identificar os problemas e estabelecer estratégias 

junto com a comunidade escolar. Com o resultado desse processo é possível montar 

um PP que corresponda com a realidade escolar e estratégias especificas que 

viabiliza ações. 

 

12 - Projetos específicos do Jardim de Infância Lúcio Costa 

 

Objetivos Metas  Ações Avaliação 

das ações 

Responsá- 

vel 

Crono- 

grama 

 
Trabalhar de 
forma lúdica 
as 
características 
dos animais; 
seu habitat; 
sua 
alimentação; 
as diferentes 
linguagens. 
 

 
Promover o 
projeto No 
céu, na 
terra e no 
mar há 
bichos em 
todo lugar. 

 
Aquisição de 
bichinhos de 
pelúcia. 
Confecção do 
diário do bicho 
com pais e 
alunos. 

 
Avaliação 
positiva de 
acordo com 
os 
parâmetros 
avaliados. 

 
Professo- 
res 
regentes e 
Pais e ou 
Responsá- 
veis. 

 
Anual. 

 
Trabalhar o 
contato com 
diversos tipos 
de leitura e 
despertar o 
gosto pela 
leitura. 

 
Promover o 
projeto roda 
de leitura 

 
Aquisição de 
livros com 
parceria de 
outras 
bibliotecas e 
SEDF 

 
Avaliação 
positiva de 
acordo com 
os 
parâmetros 
avaliados. 

 
Professora 
Maria do 
Socorro 
Medeiros. 

 
Sema- 
nal. 
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Acessar as 
atividades 
físicas: cultura 
corporal e de 
regras como 
princípios de 
vida social. 
 

Promover o 
projeto 
Capoeira 
na E.I. 

Parceria com 
Mestre de 
Capoeira. 

Avaliação 
positiva de 
acordo com 
os 
parâmetros 
avaliados. 

Mestre 
Digão. 

Anual. 

 
Proporcionar 
vivências 
psicomotoras 
que 
desenvolvam 
o esquema 
corporal 
 

 
Promover o 
projeto O 
corpo em 
ação. 

 
Materiais 
esportivos e 
de circuito. 
Confecção de 
brinquedos de 
sucata. 

 
Avaliação 
positiva de 
acordo com 
os 
parâmetros 
avaliados. 

 
Orientadora 

 
Anual. 

 
Despertar o 
gosto pelas 
frutas e 
desenvolver o 
hábito 
saudável de 
alimentação. 

 
Promover o 
projeto 
Alimentaçã
o Saudável. 

 
Frutas típicas 
de cada 
estação. 

 
Avaliação 
positiva de 
acordo com 
os 
parâmetros 
avaliados. 

 
Professo- 
res 
regentes e 
Pais e ou 
Responsá- 
veis. 

 
Anual. 
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Justificativa: 

Crianças na faixa etária da Educação Infantil são curiosas, acham o 

mundo muito divertido, infinitamente interessante e obtém enorme prazer com 

novos relacionamentos tanto com crianças, com adultos ou com animais.. 

Os animais exercem um grande fascínio na vida das crianças. Quem 

nunca ouviu uma criança dizer: _ Mamãe, eu quero ter um animal de estimação!!!  

Foi observando esse grande interesse de nossos alunos pelo mundo que 

os rodeiam, sobretudo, a natureza e os animais e buscando estimular, enriquecer 

o processo ensino aprendizagem que surgiu o projeto “NO CÉU, NA TERRA E NO 

MAR, HÁ BICHOS EM TODO LUGAR.” 

Objetivo Geral: 

 Proporcionar à criança um ambiente escolar que promova situações 

concretas e prazerosas de ensino aprendizagem e que possibilite seu pleno 

desenvolvimento físico, emocional, social e intelectual.  

Objetivos Específicos: 

 Despertar valores interpessoais. (respeito, amor, responsabilidade, 

solidariedade, companheirismo, afetividade); 

 Desenvolver a socialização entre as crianças; 

 Proporcionar atividades de pesquisa que levem o aluno a descobrir e 

conhecer animais das diversas espécies; 

 Conhecer e apropriar-se das diferentes linguagens (corporal, musical, 

plástica, oral e escrita); 

 Diferenciar e conhecer as mais variadas fontes de alimentação 

existentes para os animais e para homem; 

 Estimular nas crianças o gosto pela cultura popular, através de 

cantigas de roda, adivinhas, trava-língua levando-as a valorizar nossas tradições 

folclóricas; 

Desenvolvimento: 
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O projeto “NO CÉU, NA TERRA E NO MAR, HÁ BICHOS EM TODO 

LUGAR” contará com a participação de um mascote2para o desenvolvimento dos 

trabalhos. 

Sabe-se que um animalzinho de brinquedo, não substitui a alegria que um 

animal de verdade oferece, contudo a intenção é proporcionar as crianças 

momentos de reflexão sobre os animais que pode se ter em casa; os cuidados que 

eles exigem; o respeito que se deve ter com os seres vivos, o meio ambiente, o 

colega, a família, a escola. 

A adoção do mascote possibilitará momentos significativos de 

aprendizagem tanto por parte da criança, quanto do professor e da família. Cada 

aluno ficará responsável por cuidar do mascote durante um final de semana. A 

família responsável por recebê-lo em casa, fará as anotações no diário3 narrando 

como fora o final de semana em companhia do animal. Ao final do ano um aluno 

será contemplado para ficar com o mascote definitivamente. 

A escolha do bichinho de pelúcia será feita através do interesse 

demonstrado pelas crianças. O animal mais votado será apresentado aos alunos, 

primeiramente por meio de correspondência, expondo suas características, depois 

será mais um integrante da sala de aula.  

O projeto “NO CÉU, NA TERRA E NO MAR, HÁ BICHOS EM TODO 

LUGAR” dá ao professor, a oportunidade de trabalhar de forma lúdica as 

características dos animais; seu habitat; sua alimentação; as diferentes linguagens 

(corporal, musical, plástica, oral/escrita/matemática), os temas transversais ética, 

cidadania, meio ambiente; etc... 

As brincadeiras aparentemente simples são fontes de estímulo ao 

desenvolvimento cognitivo, social e afetivo da criança, é também uma forma de se 

expressar. Com o faz de conta4, a criança pode imaginar, imitar, criar. Assim, pouco 

a pouco, elas vão ampliando seu mundo.  

                                                
2Animal de pelúcia (antialérgico) adotado pelas crianças para trabalhar com o projeto “NO CÉU, NA TERRA, 
NO MAR, HÁ BICHOS EM TODO LUGAR” 
3 Caderno de anotações que acompanhará o mascote em cada casa que visitar. 
4Faz de conta refere-se ao “mundo do imaginário, da fantasia”. 
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 É nas brincadeiras que as crianças encontram sentido para sua vida, é 

nelas que ideias se concretizam e que as experiências são construídas de muitos 

modos e repetidas quantas vezes a criança desejar.  

Neste contexto espera-se que este projeto coloque às crianças em contato 

com o mundo da fantasia, estimulando a criatividade e dando a elas possibilidades 

de construírem símbolos, cenários, personagens ou qualquer coisa que quiserem. O 

faz de conta permitirá também que as crianças interajam uma com as outras, 

estimulando inclusive a exploração de todas as linguagens.  

 O início do trabalho se dará através da história bíblica “A arca de Noé”, 

passeio ao zoológico, músicas alusivas aos animais e curiosidades sobre os 

mesmos. Após todo esse incentivo surgirão diversos animais que despertarão o 

interesse dos alunos. Listamos todos os animais escolhidos pela turma e 

relacionamos seus respectivos nomes as letras do alfabeto, destacando a letra inicial 

do nome de cada animal. Estabelecemos alguns critérios para a investigação. Nesse 

momento haverá a problematizarão; 

 O que se sabemos sobre o referido animal? 

 O que desejamos saber sobre os animais? 

 Como vamos fazer para descobrir o que queremos saber? 

Dando continuidade às questões apontadas, traçar estratégias que levem a 

encontrar respostas ao problema apresentado. Então, selecionar fontes 

bibliográficas e buscar informações sobre o assunto. 

Roteiro de planejamento das ações em sala de aula: 

1. Delimitar assunto: determinamos o que estudaremos sobre os animais 

selecionados; 

2. Realizar levantamento de fontes históricas para pesquisa: Internet, 

livros, revistas, jornais, etc... 

3. Estudar fontes de pesquisas: lendo as investigações sobre animais; 

4. Elaborar textos coletivos sobre animais; 
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5. Definir a temática dos animais: agrupamento dos animais pelas suas 

espécies, classificando-os; 

6. Durante as investigações serão trabalhadas também as palavras 

destacadas dos animais estabelecendo como palavra geradora para o trabalho de 

letramento; 

 

 Palavras Geradoras sobre animais 

Por meio das palavras geradoras serão trabalhadas outras que surgirão 

durante o trabalho, desenvolvendo a leitura e escrita de palavras variadas. 

No desenvolvimento das atividades trabalhadas sobre os animais serão 

definidos como será a confecção do Bichonário (Portifólio) da turma, também os 

alunos definirão qual a técnica que iremos utilizar para confecção de diversos 

animais observando suas características. Durante as investigações feitas também 

faremos a discussão sobre análise e síntese da palavra geradora identificando os 

sons das letras, das palavras destacadas, gerando outras palavras na construção do 

processo de leitura e escrita. 

Atividades que serão utilizadas durante o desenvolvimento do projeto : 

 Leitura e pesquisa sobre os animais trabalhados; 

 Seleção de fitas de vídeo que mostrem o habitat, curiosidades sobre os 

animais; 

 Observação do corpo dos animais; 

 Confecção dos animais com diversos materiais como: tinta, giz de cera, 

colagem, dobraduras dentre outras; 

 Escrita de palavras geradoras a partir dos sons trabalhados; 

 Recorte e colagem dos diferentes tipos de animais existentes; 

 Quantificar as letras das palavras trabalhadas; 

 Observação e imitação do corpo dos animais trabalhados; 

 Ouvir e contar histórias sobre as descobertas sobre os animais; 
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 Classificar os animais em espécies; 

A linguagem corporal será desenvolvida através de atividades lúdicas que 

envolvam coordenação motora grossa e fina, lateralidade, orientação espacial e 

temporal, equilíbrio, discriminação visual e auditiva, memorização, atenção e 

concentração. 

A linguagem musical será trabalhada através cantigas variadas que levem 

os alunos a discriminar os sons imitidos pelos animais e aqueles presentes em seu 

habitat. 

  Este projeto possibilita o trabalho da linguagem plástica através de 

desenhos, pinturas em tela, construção de animais utilizando sucatas, dobraduras, 

recortes, colagens, etc.. 

A linguagem oral e escrita também será bastante estimulada por meio de 

conversas, músicas, parlendas, histórias, roda de conversa, investigações. Essas 

atividades possibilitam a ampliação do vocabulário e desenvolvimento da 

linguagem, tornando a comunicação da criança mais clara e com frases mais 

estruturadas. Os alunos serão incentivados a transmitir pequenos recados, a 

falarem sobre as informações que obtiveram a respeito dos animais. Assim eles se 

sentem felizes, percebem que outras pessoas compreendem o que estão 

querendo dizer, expressam com tranqüilidade seus desejos e medos.  Esse tipo de 

atividade contribui muito para socialização entre as crianças. Este é um dos 

grandes objetivos do jardim. 

As parlendas, adivinhas, histórias, poesias, receitas e músicas serão 

colocadas em cartazes para que as crianças possam perceber que tudo o que 

falamos podemos escrever. Serão feitos registros das características dos animais 

estudados para confecção do Bichonário5.  Desta maneira, vão percebendo, aos 

poucos, a função social da escrita. É prazeroso vê-las investigando sobre 

determinado animal ou em frente aos cartazes passando o dedinho sobre as 

palavras memorizadas demonstrando saber que em determinado cartaz está 

escrito uma música ou a parlenda que conhecem e gostam de “ler”.  

                                                
5 Álbum com figuras, dobraduras e outras características dos animais de A à Z. 
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ERA UMA VEZ... três palavras que agem como uma “senha mágica” que 

nos faz transportar para um mundo de histórias, de fantasia, de sonho... 

Pensando nesse momento mágico foram feitas seleções de alguns livros 

literários, músicas, poesias e as histórias “criação do mundo”, “A arca de Noé” 

para introduzir o Bichonário.   O contar, ouvir histórias é uma atividade que motiva, 

a criança, desperta sua imaginação, criatividade e seu desenvolvimento 

intelectual.  

O planejamento deve ser organizado por sequência didática, uma vez que 

a mesma é definida como uma forma organizada sequencialmente para 

desenvolver vários saberes no universo infantil e tem o objetivo de auxiliar o 

educador na organização das intenções pedagógicas através de temas, objetivos, 

conteúdos que atendam às necessidades do projeto didático, dos professores e 

das crianças. 

Avaliação: 

A avaliação será feita ao longo do processo, através de observações e 

apreciações dos trabalhos dos alunos. 

Durante o desenvolvimento das atividades, é possível avaliar como o aluno:  

a) utiliza a linguagem (oral e escrita) em determinadas situações nas quais 

faz sentido falar, ouvir, ler ou escrever;  

b) discute oralmente;  

c) colabora com o grupo e com a família, no roteiro de pesquisa, nas 

anotações do diário; 

d) organiza individual e coletivamente os dados coletados na pesquisa;  

e) memoriza as regras e as instruções das brincadeiras e das músicas; 

f) trabalha os aspectos gráficos e os elementos linguísticos dos textos 

trabalhados: cartaz, receita, cardápio, poesia, adivinhas, trava-língua, músicas, 

diário, Bichonário, etc..  
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g) relaciona suas hipóteses de escrita com as propriedades da escrita em 

língua portuguesa, quando for necessário ajustar o que fala ou ouve com o que 

precisa escrever. 

h) relaciona com o grupo durante passeio, e outras atividades propostas; 

i) desempenha e se interessa pelas atividades propostas. 

 

Conclusão 

O projeto propõe um trabalho que contempla um ambiente escolar favorável 

à criança. Possibilita a ampliação de conhecimentos acerca de si mesmo, do outro e 

do meio em que está inserida. Valoriza questões e situações reais, concretas, que 

tenha significado para a vida do aluno. Desperta a reflexão, possibilita uma atitude 

intencional alfabetizadora o que torna o aluno co-responsável pelo trabalho 

desenvolvido. Promove também experiências significativas de aprendizagem, à 

medida que, constitui espaços de ampliação das capacidades de comunicação, 

expressão e de acesso ao mundo letrado. 

Cronograma 

Este projeto terá duração de um ano letivo, contudo respeitará o interesse e 

o tempo dos alunos. 
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PROJETO: CAPOEIRA NA EDUAÇÃO INFANTIL 

Justificativa: 

Compreendemos, então, que a atividade física tem um papel fundamental 

na Educação Infantil, pela possibilidade de proporcionas ás crianças uma 

diversidade de experiências através de situações nas quais possa criar, inventar, 

descobrir movimentos novos, reelaborar conceitos e ideias sobre o movimento e 

suas ações. Além disso, é um espaço para que através de situações de experiências 

– com o corpo, com materiais e de interação social – as crianças descubram os 

próprios limites, enfrentem desafios, conheçam e valorizem o próprio corpo, 

relacionam-se com outras pessoas, percebam a origem do movimento, expressem 

sentimentos, utilizando a linguagem corporal, localizam-se no espaço, entre outras 

situações voltadas ao desenvolvimento de suas capacidades intelectuais e afetivas, 

numa atuação consciente e crítica. Dessa forma, essa area do conhecimento poderá 

contribuir para a efetivação da Educação Infantil, comprometida com os processos 

de desenvolvimento da criança e com a formação de sujeitos emancipados. 

O esporte ensina valores essenciais a vida, incluindo a autoconfiança, o 

trabalho em equipe, a comunicação, a inclusão, a disciplina e o respeito. 

Objetivo Geral: 

Oportunizar às crianças o acesso às atividades físicas, propiciando 

condições para que elas desenvolvam a compreensão e a materialidade da 

aprendizagem de conteúdos da cultura corporal e de regras como princípios de vida 

social, por meio da Educação Física. 

Objetivo Específico: 

Aqui estão listados os objetivos que a capoeira terá, especificamente, 

sobre aspectos ligados ao desenvolvimento físico da criança, influenciando 

diretamente, os objetivos gerais. São eles: 

Quanto ao esquema corporal: 

 Reconhecer as possibilidades sinestésicas do corpo, por meio de 

movimentos que o afetam como uma totalidade; 
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 Reconhecer o corpo, no seu todo, e diferenciar cada uma de suas 

partes, por meio do movimento; 

 Realizar movimentos independentes e interdependentes, como os 

diversos segmentos do corpo; 

 Definir sua tolerância lateral. 

 

Quanto à orientação espaço-temporal: 

 Orientar-se no espaço, discriminando localização, direção e dimensão; 

 Movimentar-se, discriminando diferentes momentos do tempo, seu curso 

regular e seu fracionamento; 

 Identificar e efetuar movimentos, discriminando as diferentes velocidades 

e trajetórias, no deslocamento do corpo e dos objetos. 

 

Quanto às qualidades físicas: 

 Estruturar movimentos que requeiram coordenação geral e seletiva; 

 Equilibrar-se em diferentes situações, com ou sem deslocamento, 

controlando a sua postura; 

 Melhorar seu desempenho na execução de atividades que requeiram 

força, resistência, flexibilidade, agilidade e velocidade; 

 Adquirir controle progressivo dos movimentos que evidenciem os graus 

de tensão muscular. 

 

Quanto à expressão corporal: 

 Representar, com movimentos corporais, elementos e objetivos do meio 

circundante; 

 Reproduzir, com movimentos corporais, posturas e comportamentos de 

animais e pessoas; 

 Movimentar-se, adaptando-se a diferentes ritmos; 

 Expressar-se, compondo a movimentação com um companheiro ou com 

o grupo; 

 Criar sua própria sequência de movimentos em atividades de respostas 

livres, vivenciando pensamentos e sentimentos; 
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 Dramatizar, por meio do movimento, fatos, histórias e fantasias; 

 Conhecer e executar formas de expressão tradicionais do nosso povo e 

de outros povos. 

 

Quanto à recreação: 

 Participar de jogos e brinquedos cantados, dramatizações e mímicas; 

 Cooperar nas atividades de grupos, aceitando diversos papéis; 

 Utilizar, nos momentos de lazer, habilidades motoras adquiridas; 

 Desenvolver habilidade de modificar jogos e atividades para atender aos 

problemas surgidos, em relação ao espaço, material e tempo 

disponíveis. 

 

Fundamentação Legal: 

- Lei Orgânica do Distrito Federal, 1993. 

- Lei nº 9.394 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 23 de Dezembro de 

1996 – Estabelece as Diretrizes e Bases da educação nacional, Capítulo II, Seção I, 

Art. 27, Inciso IV. 

- Lei nº 9.615, 24 de Março de 1998 – Institui normas gerais sobre o desporto e dá 

outras providências. 

- Lei nº 3.433, de 06 de Agosto de 2004 – assegura ao alunos do ensino 

fundamental e médio das escolas públicas do Distrito Federal, acesso a atividade de 

desporto escolar. 

- Decreto nº 26.280, de 17 de Outubro de 2005 – regulamenta a Lei nº 3.433. 

- Portaria nº 254, de 12 de Dezembro de 2008. 
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PROJETO: O CORPO EM AÇÃO 

Justificativa: 
 

A Educação Infantil é um período em que a criança necessita se movimentar 

para descobrir o mundo ao seu redor. Por isso, é de suma importância que a sua 

aprendizagem seja marcada por experiências na área da “Psicomotricidade”. Esta, 

por sua vez, deve acompanhar a trajetória escolar da criança, para que a mesma 

desenvolva o esquema corporal, a lateralidade, a noção espacial, temporal e a 

escrita. Ao desenvolver  essas áreas, as demais aprendizagens fluem, pois são pré-

requisitos necessários para uma boa aprendizagem. 

Não podemos deixar de mencionar que, a Psicomotricidade é uma ciência 

que busca estudar o homem como um todo, através do seu corpo em movimento e 

em relação ao que este estabelece com o mundo interno e externo. Nesse contexto, 

ela está correlacionada ao processo de maturação, no qual o corpo é a origem da 

aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas, sendo sustentada pelo movimento, pelo 

intelecto e pelo afeto (Alves, 2003). 

Diante da relevância do tema, o Jardim de Infância Lúcio Costa elencou no 

Projeto Político Pedagógico, o trabalho Psicomotor, através do Projeto “O corpo em 

ação”. 

 

Objetivo Geral: 

 

Proporcionar às crianças vivências psicomotoras, para que estas auxiliem na 

sua aprendizagem como um todo. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Promover atividades psicomotoras que desenvolvam o esquema 

corporal, a lateralidade, a noção espacial, temporal e a escrita; 

 Proporcionar jogos e brincadeiras psicomotoras. 

 

Fundamentação Teórica: 
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A educação psicomotora abrange todas as aprendizagens da criança: dirige-

se a todas as crianças, individual ou coletivamente. Processa-se por progressões 

bem específicas e todas as etapas são necessárias. Sugerimos que a 

Psicomotricidade constitui uma ciência indispensável e essencial ao 

desenvolvimento global de uma criança, pois, quando ela apresenta transtornos na 

aprendizagem, grande parte das dificuldades encontradas no processo de 

aprendizagem pode estar relacionada ao desenvolvimento psicomotor, conforme 

evidenciado por Alves (2003). Ademais, De Meur & Staes (1991) defendem que o 

desenvolvimento intelectual é construído a partir da atividade física, considerando 

que as funções motoras (movimento) jamais podem ser desvencilhadas do 

desenvolvimento intelectual (raciocínio, memória, atenção) nem da afetividade 

(sentimentos e emoções). 

Nesse sentido, a Psicomotricidade também auxilia no processo de 

alfabetização quando oferece ao estudante condições para que ele se perceba 

corporalmente. Estudos têm revelado que o corpo é o meio pelo qual o indivíduo 

interage e conhece o mundo em sua volta. Assim sendo, um bom desenvolvimento 

psicomotor é a base para o desenvolvimento cognitivo e para aprendizagens futuras. 

Le Boulch apud Oliveira (1997, p.35) discorre a respeito ao afirmar: a 

educação psicomotora deve ser considerada de base na educação infantil. Ela 

condiciona os aprendizados pré- escolares, leva a criança a tomar consciência de 

seu corpo, da lateralidade, a situação no espaço, a dominar seu tempo, a adquirir 

habilidades de seus gestos e movimentos. Além de contribuir para o pleno 

desenvolvimento da criança, estando a favor da sua aprendizagem, ela pode atuar 

como prevenção aos transtornos de aprendizagem, fatos esses observados por 

Oliveira (1992), Tomazinho (2002) e Fávero (2004). 

Em contrapartida, Fonseca (1996) enfatiza que a alfabetização deve ser 

iniciada pela linguagem do corpo e a partir daí, abordar os conteúdos escolares. 

Além disso, o autor comenta que a Psicomotricidade tem também um caráter 

preventivo, sendo a exploração do corpo uma “propedêutica das aprendizagens 

escolares”, notadamente, a alfabetização. 

 

 Metodologia: 
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O projeto “O corpo em ação” é trabalhado de forma coletiva, uma turma por 

vez, onde as crianças são conduzidas a fazerem o alongamento inicial, onde se 

estimula todas as partes do corpo. A seguir, as crianças são dispostas sentadas, a 

observar o circuito a ser percorrido pela Orientadora. Após a observação das 

crianças, uma por vez percorre o trajeto, onde se trabalha o equilíbrio, a lateralidade, 

a noção espacial e temporal. 

Ao terminar, novamente as crianças fazem o alongamento final. 

 

 Cronograma: 
 

A seguir apresento o horário de atendimento das turmas: 
 

 
SEGUNDA-FEIRA/VESPERTINO 

 
 
  HORÁRIO                  TURMA 
14h – 14h30     Jardim I “C” 
14h30 _ 15h     Jardim I “D” 
15h40 _ 16h10     Jardim II “D” 

 
 

TERÇA-FEIRA/ MATUTINO 
 
 HORÁRIO                 TURMA 
8h – 8h30     Jardim II “A” 
 8h30 _ 9h    Jardim II “C” 
 9h20  _9h50    Jardim II “B” 
 

VESPERTINO 
 
 HORÁRIO         TURMA 
15h40 – 16h10    Jardim II “E” 
16h10 _ 16h40    Jardim II “F” 
 

QUINTA-FEIRA/ MATUTINO 
 

HORÁRIO         TURMA 
8h40 – 9h10   Jardim I “A” 
9h10 _ 9h40   Jardim I “B” 
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Avaliação: 
 

O processo avaliativo do projeto ocorre de forma contínua, onde as crianças 
são observadas tanto pelo professor, quanto pela Orientadora. Caso identifiquemos 
alguma dificuldade por parte da criança, a mesma é conduzida a repetir a atividade. 

 
 

Referências Bibliográficas 
 

ALVES, Fátima. Psicomotricidade: Corpo, Ação e Emoção. Rio de Janeiro: Wak, 
2003. 
 
BOULCH, Le. O desenvolvimento Psicomortor do Nascimento até os 6 anos. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1982. 
 
DE MEUR, A de & L. Staes. Psicomotricidade: educação e reeducação: Educação e 
reeducação. Rio de Janeiro: Manole, 1989. 
 
FÁVERO, M.T.M. Calsa, G.C. As razões do Corpo: Psicomotricidade e Disgrafia. I 
Encontro paranaense de psicopedagogia, 2004. 
 
OLIVEIRA, Gislene de Campos. Psicomotricidade: Um Estudo em Escolares com 
Dificuldades em Leitura e escrita. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Educação, 
Universidade Estadual de Campinas, 1992. 
 
TOMAZINHO, Regina Célia Z. As Atividades e Brincadeiras Corporais na Pré-
escola: Um olhar Reflexivo. Dissertação de Mestrado. Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, São Paulo: 2002. 
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. PROJETO: Roda de Leitura 

Justificativa: 

Segundo a Constituição Federal e a LDB a Educação é direito do cidadão 

desde o seu nascimento. Assim sendo, uma das funções da Educação Infantil é 

propiciar as crianças o convívio com o mundo da leitura em diferentes tipos de 

linguagens, onde as mesmas são inseridas no universo das letras, e das palavras e 

da imaginação. 

No Jardim de Infância Lúcio Costa, o Projeto “Roda de Leitura” visa 

desenvolver o hábito de leitura a partir da Educação Infantil, onde as crianças 

entram em contato com o mundo letrado e viajam no universo da imaginação e da 

fantasia, pois conhecem os livros e suas histórias. 

 Monteiro Lobato, Tatiana Belinky, Ziraldo, Maria Clara Machado, Ruth 

Rocha, Eva Furnari, Clarice Lispector, Eva Furnari, Sylvia Orthof... 

A literatura Infantil é muito importante, ela contribui para o conhecimento, 

recreação, informação e interação necessária ao ato de ler, podendo assim 

influenciar de maneira positiva no desenvolvimento social, emocional e cognitivo da 

criança. 

 

Objetivo Geral: 

Proporcionar contato do aluno com diversos tipos de leitura, através de uma 

ação conjunta entre a escola e a família visando o desenvolvimento integral da 

criança. 

 

Objetivos Específicos: 

 Incentivar o trabalho de pesquisa utilizando diversos materiais de leitura. 

 Dinamizar a participação dos pais no processo educativo. 

 Despertar o prazer pela leitura vista como fonte de conhecimento e 

entretenimento. 
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Fundamentação Teórica: 

O ato de ler é de suma importância ao ser humano, pois através dele 

descobrimos, inventamos e imaginamos o universo ao nosso redor. Foi assim que os 

filósofos, cientistas e pensadores contribuíram para a construção do conhecimento 

sistematizado. 

Ao transportarmos a literatura para o universo infantil, estamos 

oportunizando ao aluno o desenvolvimento das habilidades e competências 

intrínsecas quando entram em contato com a leitura. Essas habilidades e 

competências se aprimoram através do convívio diário do ato de ler. Mesmo que 

essas crianças não consigam decodificar letras, palavras e frases, só o fato de 

algum adulto ler para elas, conseguem entender, imaginar e criar expectativas a 

respeito do que ouviram. Além disso, são capazes de interpretar as imagens do que 

viram, podendo desenvolver a oralidade, a imaginação, a criatividade, a fantasia e 

desperta nas crianças o gosto pela leitura. 

Horário projeto Roda de Leitura:  
 
MATUTINO 

HORÁRIO TURMA PROFESSORA 

8h - 8h30 Jardim II “A” Joana 

8h40 - 9h10 Jardim II “C” Ranny 

9h20 - 9h50 Jardim II “B” Raimunda 

10h40 - 11h10 Jardim I “A” Christiane 

11h20 - 11h50 Jardim I “B” Selma 

 
VESPERTINO 

HORÁRIO TURMA PROFESSORA 

13h50 - 14h10 Jardim I “C” Anamari 

14h10 - 14h30 Jardim I “D” Lídia 
15h40 - 16h Jardim II “D” Helensarah 
16h - 16h20 Jardim II “E” Márcia 
16h20 - 16h40 Jardim II “F” Naiane 

 

Metodologia: 

Atividades desenvolvidas: 

 Leitura de livros infantis 



52 
 

 Conto com diversos tipos de texto. 

 Manuseio e cuidado com os livros. 

 Produção de texto oral por reconto e por desenho. 

 Rotina de leitura. 

 Leitura de livros infantis: às quintas-feiras as professoras da sala de leitura 

entram em sala de aula e dispõem os livros na mesa para as crianças 

escolherem,após a escolha o livro escolhido é enviado para casa, para que 

o responsável faça a leitura com a criança. O livro deverá ser devolvido na 

segunda-feira para que os professores regentes realizem atividades 

específicas em sala de aula relativas ao trabalho requerido. 

 

Período do projeto: 

O projeto terá duração de 1 ano, sendo oferecido semanalmente. 

Momentos de desenvolvimento: 

1º - explicação do projeto para as professoras e alunos; 

2º - envio para casa autorização para a família; 

3º - disposição de diversos livros para apreciação e escolha das crianças; 

4º - devolução dos livros, escolha de uma criança para fazer o recorto na 

rodinha; 

5º - ilustração da história 

Avaliação:  

A avaliação é contínua. Mensalmente será feito um gráfico da turma que 

mais teve leitura acompanhada pela família.  

Referências Bibliográficas: 

 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 
Fundamental. Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 
MEC/SEF, 1998. 
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KISHIMOTO, TizukoMorchida. O jogo e a educação infantil. São Paulo: Pioneira, 
1998. 

 

PIAGET, Jean. A formação do Símbolo na criança. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 

 

WALLON, Henri. A evolução psicológica da criança. Rio de Janeiro: Editorial 
Andes, s.d. 

 

CABREJO PARRA, Evelio. La lectivacomienzacentes de los textos escritos. 

 

Extraído de ACCES, LesCabiers, 5, Paris, 2001 
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Eixo 

 
Atividades 

Cronograma 

F
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o
 

J
u

lh
o

 

A
g

o
s
to
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O
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o

 
N
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m

b
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D

e
ze

m
b

ro
 

 
 
01 

Ações para 
implantaçã
o e/ou 
implementa
ção do 
Serviço de 
Orientação 
Educaciona
l 

.Apresentação e 
esclarecimentos a 
equipe escolar a 
respeito dos 
objetivos do Serviço 
de Orientação 
Educacional.  

 X X         

            
            

 
 
 
 
02 

 
 
 
 
Ações no 
âmbito 
instituciona
l 
 

. Levantamento das 
demandas a serem 
trabalhadas durante 
o ano letivo pelo 
O.E. 

 X X         

 
. Participação nas 
coordenações coletivas.
 

X X X X X X X X X X X 

            

            

            

            

            

 
 
 
 
03 

 
 
 
 
Ações 
junto ao 
corpo 
docente 

.Explicação ao corpo 
docente dos 
objetivos do Serviço 
de Orientação 
Educacional 

 X X         

. Levantamento dos 
alunos a serem 
encaminhados ao 
SOE e/ ou Equipe 
de Apoio à 
aprendizagem. 

 X X X        

. Levantamento 
junto aos docentes à 
cerca dos projetos a 
serem abordados na 
escola. 

 X X         

            

            

            

 
 
 
04 

 
 
 
Ações 

. Projeto “Vendo 
Valores” 
   .. O referido projeto 
conta com a participação 

   X X X X X X X X 
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junto ao 
corpo 
discente 

dos alunos e da Família. 
No 1º semestre 
abordaremos os  os 
seguintes temas: Paz, 
Respeito, Amor e 
Responsabilidade. No 2º 
semestre abordaremos os 
valores: Felicidade, 
Cooperação, Honestidade 
e União. Os temas são 
abordados através de 
vídeos, teatros de 
fantoches e vivências. O 
projeto ocorre 
semanalmente. 
. Projeto “ O Corpo 
em Ação”. São 
realizados circuitos, 
onde iniciamos com 
alongamento e 
posteriormente 
atividades que 
envolvem: Equilíbrio, 
coordenação 
dinâmica geral, 
coordenação 
dinâmica das mãos, 
lateralidade, noções 
de direita/esquerda, 
além de brincadeiras 
e jogos. O projeto 
ocorre 
semanalmente. 
 

 X X X X X X X X X X 

.            X 

            

            

 
 
 
 
 
05 

 
 
Ações 
junto à 
família 

. Atendimentos 
individuais aos pais 
e/ou responsáveis 

 X X X X X X X X X X 

. Envio de perguntas 
aos pais à respeito 
do projeto “Vivendo 
Valores. De acordo 
com o tema 
abordado durante o 
mês as perguntas 
são enviadas. 

   X X X X X X X X 
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Contextualização – breve diagnóstico da realidade escolar: 

O Jardim de Infância Lúcio Costa está situado na região administrativa do 

Guará. A clientela escolar é oriunda do Lúcio Costa, Guará e Setor de Chácaras. A 

escola é composta por cerca de 205 alunos caracterizados pelas mais diversas 

classes sociais. Diante deste perfil, encontramos também crianças com a situação 

sócio-econômica e cultural bem carente. 

Atendemos a Educação infantil , distribuídos em 5 turmas no período 

matutino e 5 turmas  no período vespertino. 

Com este quadro apresentado, se faz necessário incluir no trabalho de 

Orientação Educacional projetos que priorizem o lazer, e os valores. Sendo assim, 

inserimos no Projeto Político Pedagógico, o projeto “O corpo em Ação”. 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

 
06 

 
Ações 
junto à 

rede social 

. Encaminhamento 
de alunos/família à 
Fonoaudiologia 
quando necessário; 
. Encaminhamento 
de alunos/Família à 
Psicoterapia quando 
necessário; 
. Encaminhamento 
de alunos/família ao 
Conselho Tutelar 
quando necessário; 
. Encaminhamento 
de alunos/Família à 
rede pública de 
saúde e COMPP 
quando necessário; 

 X X X X X X X X X  
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PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 2019 
 
 
 
 
 
 

UNIDADE ESCOLAR: JARDIM DE INFÂNCIA LÚCIO COSTA 
 
Coordenadora Responsável : TALITTA MARTINS ALVES QUEIROZ PEREIRA                                 
 
                                                                        (MATRÍCULA: 222.237-X) 
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TEMA 
Será objeto de 

estudo. 

OBJETIVOS 
Resultados que 
quer atingir com 

o estudo do 
tema. 

JUSTIFICATIV
A 

Porque 
estudar o 

tema? 

ESTRATÉGI
AS 

Ações que 
possibilitarã
o o alcance 

dos 
objetivos. 

 

RESPONSÁ
VEIS 
Quem 

executará 
ou 

participará? 

AVALIAÇÃO 
Apreciação dos 

resultados 
parciais e finais. 

 
Apresentação da 
nova versão do 
Currículo em 
Movimento do DF 
(Ed. Infantil) 
(Fevereiro) 
 
 
 
 

- Esclarecer e 
mostrar que esse 
documento tem 
como objetivo 
preservar a 
identidade da 
EU, bem como 
fortalecer e 
embasar o 
Projeto 
Pedagógico 
escolar. 

- Devido às 
mudanças 
ocorridas na 
nova versão do 
Currículo 
(agora alinhado 
à BNCC) é de 
grande 
importância 
que todos 
aprofundem os 
estudos desse 
documento.  

- Palestra 
com a Prof. 
Auristela de 
Miranda. 

- Corpo 
docente, 
direção, 
coordenação
, Equipe de 
Apoio e 
orientação 
educacional 

- Ao longo do 
ano letivo, 
mediante 
observação das 
ações 
desempenhadas 
nas salas de aula 
e na escola. 

O grafismo 
Infantil 
(Março) 

- Reconhecer o 
desenho como 
forma de 
linguagem e 
expressão da 
subjetividade da 
criança. 
 
- Compreender 
que o desenho 
infantil é uma 
habilidade que a 
criança 
desenvolve. 

- A partir de 
estudos 
realizados por 
Vigotski foi 
possível 
relacionar o 
desenho infantil 
como uma 
atividade 
criadora ligada 
aos processos 
de imaginação, 
que para o 
autor, é parte 
integrante de 
seu processo 
de 
humanização 
do indivíduo. 
Sendo assim, é 
imprescindível 
salientar essa 
abordagem 
numa UE que 
oferta Ed. 
Infantil. 
- Notou-se 
ainda, em 
conversas 
durante os 
planejamentos, 
a curiosidade e 
interesse das 
docentes em 

- Palestra 
com a Prof. 
Tatiana. 

- Corpo 
docente e 
coordenação
. 

- Ao longo do 
ano letivo, 
mediante 
observação das 
ações 
desempenhadas 
nas salas de aula 
e na escola. 
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aprofundar o 
estudo sobre 
essa temática. 

Aprofundamento 
sobre estudos 
relacionados ao 
Currículo em 
Movimento do DF 
(Ed. Infantil) 
(Abril e Maio) 

- Promover o 
debate sobre o 
currículo, com 
espaços para a 
socialização de 
estudos, 
experiências e 
práticas 
curriculares que 
possam 
promover o 
fortalecimento da 
identidade de 
nossa UE. 

-  A elaboração 
do PP da UE 
necessita então 
da participação 
dos atores 
desse 
processo, 
fazendo 
necessário um 
estudo mais 
aprofundado 
em um dos 
principais 
documentos 
norteadores. 
Compreendend
o que o 
currículo tem 
ação direta e 
indireta na 
formação e no 
desenvolviment
o do aluno, é 
importante 
destacar que o 
currículo 
constitui o 
elemento 
central do 
projeto 
pedagógico , 
pois ele 
viabiliza os 
processos de 
ensino e 
aprendizagem. 

- Discussões  
e análises 
dos textos do 
Currículo em 
Movimento 
do DF (Ed. 
Infantil) 

- Corpo 
docente, 
vice-direção 
e 
coordenação
. 

- Ao longo do 
ano letivo, 
mediante 
observação das 
ações 
desempenhadas 
nas salas de aula 
e na escola. 

 
Estudos sobre 
atendimento aos 
alunos especiais 
(junho) 
 
 
 
 
 
 

- Compreender 
aspectos 
inerentes ao 
comportamento; 
- Desmistificar 
possíveis rótulos; 
- Disseminar 
informações. 

- Por meio de 
aprofundament
o nessa 
temática e do 
comprometime
nto profissional, 
poderemos 
cooperar na 
melhoria na 
qualidade da 
vida dos 
alunos. 

- Vídeo e 
conversa 
reflexiva; 
- Discussão 
a respeito de 
sugestões 
práticas no 
atendimento 
aos alunos 
especiais. 

- SOE/ 
EEAA/ 
Corpo 
docente, 
Direção e 
Coordenaçã
o. 

- Ao longo do 
ano letivo. 
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METAS AÇÕES PERIODICIDADE 
Incentivar a construção do 
senso de equipe na equipe 
docente, envolvendo a 
participação de todos nos 
projetos de aperfeiçoamento 
das práticas pedagógicas e 
estimular a formação continuada 
do corpo docente. 

 

Possibilitar a construção coletiva do 
Projeto Político Pedagógico. 
Realizar reuniões coletivas para 
formação continuada. 
Propiciar momentos para execução 
de oficinas com temas específicos. 

Ao longo do ano 
letivo. 

Auxiliar na organização de 
atividades pedagógicas e no 
acolhimento das crianças. 

Oferecer suporte aos professores 
indicando materiais, livros e 
sugerindo atividades. Apresentar 
temas diversos nas acolhidas. 

Ao longo do ano 
letivo. 

Promover no ambiente 
escolar,momentos que 
possibilitem aos professores, 
avaliar e repensar sua prática, 
almejando assim, a melhoria da 
qualidade do processo ensino 
aprendizagem. 
 

Promover momentos de avaliação 
e reflexão nas reuniões coletivas. 

Ao longo do ano 
letivo. 

 

 

 


