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A infância é quando ainda 
não é demasiado tarde. É 
quando estamos disponíveis 
para nos surpreendermos, 
para nos deixarmos 
encantar. Quase tudo se 
adquire nesse tempo em que 
aprendemos o próprio sentido 
do tempo. 

 (Mia Couto) 
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1. PERFIL INSTITUCIONAL 

 

APRESENTAÇÃO 

  

Esta Proposta Pedagógica é resultado de um trabalho coletivo desenvolvido por toda a 

comunidade escolar do Centro de Educação Infantil 01 do Paranoá.  Na primeira reunião de pais 

colhemos sugestões das famílias através de questionários e através de um diálogo coletivo sobre 

vários temas presentes no Projeto Pedagógico da escola.  O trabalho foi desenvolvido com vistas a 

favorecer uma reflexão sobre o papel de cada profissional da instituição, na promoção de uma 

educação de qualidade para as crianças atendidas. 

 Neste documento encontram sistematizadas as ideias, as concepções, propostas e projetos 

dos professores, das equipes de apoio e da direção da escola para o CEI 01 2020. Entendemos que 

o PP não é um documento estático e definitivo, ele se constitui um processo dinâmico e que deve 

ser revisto periodicamente. O documento apresenta quais são os objetivos da instituição e o que a 

escola, em todas as suas dimensões, vai fazer para alcançá-los. O documento funciona como um 

mapa para que a instituição alcance seu potencial máximo, adequando-se ao contexto no qual está 

inserida e contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento de seus alunos e com isso propor 

um trabalho em busca de uma educação pública de qualidade para as crianças de educação infantil 

do Paranoá. Este Projeto Pedagógico deverá nortear a atuação da escola devendo ser 

constantemente avaliado e acompanhado, permitindo no decorrer do ano, reajustes que possam 

aperfeiçoá-lo, visando uma educação de excelência para todas as crianças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“As crianças não brincam de brincar, brincam de 

verdades. “ 

                                               (Mario Quintana) 

 

 

 

https://conteudos.somospar.com.br/lp-infografico-pontos-de-atencao-na-hora-de-revisar-o-projeto-politico-pedagogico/?utm_source=conteudo&utm_medium=post&utm_campaign=tudo-sobre-ppp
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2. HISTÓRICO DA ESCOLA 

 

  Nome da Instituição Educacional: Centro de Educação Infantil 01 do Paranoá 

 Endereço Completo: Quadra 16 conjunto E lote 01 – Área Especial 

 Telefone: (61) 3901-7557 

 Localização: Zona Urbana do Paranoá, Região Administrativa do Distrito Federal. 

 Divisão, Delegacia ou Subdivisão de Ensino: Coordenação Regional de Ensino do 

Paranoá/Itapoã. 

 Data da criação da Instituição Educacional: 06 de novembro de 1998. 

 Registros: 

 Resolução nº 6385 de 06 de novembro de 1998. 

 Portaria nº 003 de 12 de janeiro de 2004. DODF nº 14 de 21 de janeiro de 2004. 

 

Em 06 de novembro de 1998, o Centro de Educação Infantil 01 do Paranoá foi autorizado a 

funcionar no início do ano letivo de 1999. Com planta estrutural elaborada com instalações físicas 

para atender a modalidade creche e educação infantil, a escola foi instalada à Quadra 16 conjunto E 

lote 01, Paranoá, Distrito Federal. 

Iniciando suas atividades em fevereiro de 1999, a escola oferecia apenas a educação infantil 

– cinco e seis anos (2º e 3º Períodos, respectivamente) e a então Educação Precoce, destinado a 

atendimento educacional especializado às crianças de zero a três anos e onze meses, em dois turnos: 

matutino e vespertino. No ano de 2007 com a mudança do Ensino Fundamental para nove anos, a 

escola passou a atender crianças de 4 e 5 anos na Educação Infantil (1º e 2º Períodos) e Educação 

Precoce. 

Em 2016 a escola passou por reformas alterando sua estrutura física e assim contribuiu para 

o aumento quantitativo de vagas. Atendendo agora aproximadamente 687 (setecentos e oitenta e 

sete) alunos no Ensino Regular e Educação Precoce. O CEI 01 do Paranoá hoje possui 80 (oitenta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

funcionários divididos em direção, corpo docente, auxiliares administrativos, portaria, monitores e 

terceirizados. 
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3. ESPAÇO FÍSICO 

 

O Centro de Educação Infantil 01 do Paranoá fica localizado na quadra 16 conjunto E lote 

01 – Área Especial - Telefone: (61) 3901-7557 

 

 Área do Terreno: 2.819,10 m² 

 Área Construída: 1.483,12 m² 

 Número de Pavimentos: 03 

 

Pavimento Superior: 

 

 01 Sala de Recursos; 

 02 Banheiros feminino adulto; 

 01 Banheiro feminino infantil; 

 01 Banheiro masculino infantil; 

 05 Salas de Aula para atender Turmas Reduzidas e Inversas  

 01 Cozinha; 

 01 Refeitório; 

 01 Despensa 

 

 

 Pavimento Térreo: 

 

 01 Sala de Direção;  

 01 Sala de coordenação;  

 01 Secretaria;  

 01 Sala de Aula (Classe Especial)  

 01 Depósitos;  

 01 Copa;  

 01 Banheiro Feminino   

 01 Banheiro Masculino   

 01 Almoxarifado;  
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 01 sala de professores 

 02 Salas de Aula (Ensino Regular);  

  Salas da Educação Precoce 

 01 Banheiro feminino infantil 

 01 Banheiro masculino infantil 

 

 01 Pátio Interno;  

 01 Brinquedoteca;  

 01 Casa de Máquina 

 01 sala de EEAA e OE 

 

 

 

 

 Pavimento Inferior: 

 

 06 Salas de Aula com Banheiros Conjugados; 

 01 Pátio Interno; 

 02 Parques Infantis; 

 01 Estacionamento. 

 

 Recursos Humanos 

 

 Diretora: 

                  Raquel Gomes Alves Mendes 

 

 Vice-Diretora: 

                 Jociane Fernandes de Paiva Maciel 

 

 Supervisora Pedagógica: 

       Leiliana de Carvalho Monte 

 

 Chefe de Secretaria: 

                    Valda de Jesus Nasareth 
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 Auxiliares de Educação / Portaria: 

      Heleni Bezerra da Silva 

 

 Professores da Educação Infantil (1º e 2º Períodos): 

Aline Francisca dos Santos 

Amanda da Costa Soares Martins 

Ana Cristina Santos Teixeira 

Carmem Lúcia Miranda Martins 

Cleidiane Santos Oliveira 

Cristina Ferreira Lisboa de Oliveira 

Daiane Neres de Oliveira  

Eliane Alves da Silva Castro  

Erimar Oliveira do Nascimento 

Fabiana Nucelina da Silva Paiva 

Fernanda de Oliveira Lima  

Francisca Maria Farias  

Hélia de Jesus Nasareth 

Ivoneide Ferreira de Araújo 

Jéssica Silva de Sousa 

Larissa Júlia Venâncio 

Luciane Rocha da Silva 

Luzinalva Castro Rabelo 

Maria Aparecida da Silva 

Maria Elaine Rodrigues de Lima 

Maria Vânia Almeida da Rocha dos Santos 

Mônica Nascimento Rocha 

Paula Cristina Santiago de Oliveira 

Potyra do Espírito Santo 

Renata Ribeiro de Figueredo 

Rosana Monteiro da Silva 

Silvana Damiana da Silva de Azevedo 

SuendaFabrini V. Queiroz 

Tais Rodrigues da Costa 
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 Valéria Caixeta Borges da Carvalho 

 

 Coordenadoras da Educação Infantil: 

       Magda Rita Alves Machado Rinco 

 

 Professoras da Educação Precoce: 

 

Ana Lúcia Carneiro de Mendonça 

Aroldo Ferreira Mendes 

Daiane Caprine dos Santos 

Denise Portela Xavier 

Deyvison Vanderley da Silva 

Gerciane Máximo Alves 

Gilson da Silva Gomes 

Ives Plinio 

Izabel Pereira Soares 

João CalimérioAlvarenga de Freitas 

Juliana Brasil Silva Resende 

Junay Nancy dos Santos 

Leonardo Ramos Muniz 

Pollyanna Mariano Silva Lemos 

Maria de Fátima Maciel do Calmo Guimarães 

Telka Mara de Oliveira Candido 

      Tiago Alves Ferreira 

 

 Coordenadora do Ensino Especial / Educação Precoce: 

       Débora da Silva Ferreira 

 

 Professora da Sala de Recursos: 

       Márcia Sousa de Abreu 
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 Equipe Especializada de apoio e aprendizagem: 

           Glaydes da Cunha Melo 

 

 Orientadora Educacional:  

Walmirene Barriolo Moncao 

                  Iara Lucia Ferreira de Araújo 

 

 Funcionários Terceirizados / Serviços Gerais / Conservação e Limpeza: 

      Eliane Batista dos Santos 

      Manoel Borges Guedes 

      Pedro Coelho Rodrigues 

      Rosa Maria da Silva Macedo 

 

 Funcionários Terceirizados / Cozinheiros 

      Mariza Rodrigues da Silva 

 Antônio Marcos 

 Maria Luiza 

 Elizângela 

  Adriana 

 Funcionários Terceirizados / vigias 

                  Sérgio 

                  Glaydison 

 

 

 

 
“A infância é o topo de maior criatividade na vida         

         de um serhumano. “ 

 ( J. Piaget) 
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4. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 

A escola é a única Instituição de Ensino da Rede Pública que atende exclusivamente a 

Educação Infantil na zona urbana do Paranoá que apresenta uma população de aproximadamente 

65.533 habitantes. 

De acordo com o PDAD 2018 a maioria das famílias da comunidade possuem o ensino 

fundamental incompleto e grande parte frequentaram a escola pública. Muitas famílias utilizam o 

ônibus como meio de transporte e o utilizam para trabalhar, para chegar a escola e para o lazer. 

Muitas famílias da comunidade recebem auxílio do governo como, Bolsa Família, para 

complementar a renda familiar.  

Para fins de suprimento da grande demanda a escola funciona em dois turnos: matutino e 

vespertino, atendendo 687 (seiscentos e oitenta e sete) crianças sendo, 565 (quinhentos e sessenta e 

cinco) crianças no Ensino regular incluindo o ensino especial. Hoje o CEI 01 trabalha com as 

seguintes turmas:  15 turmas de classe comum, 09 turmas de integração inversa, 02 turmas reduzidas 

e 05turmas de classe especial. 

A escola também oferece o Programa de Educação Precoce, que consiste em um programa 

sistematizado de atividades com o objetivo de estimular, tratar os atrasos e problemas que afetam o 

desenvolvimento de bebês (0 a 3 anos de idade, onze meses e vinte e nove dias) dentro de uma 

perspectiva biopsicossocial. O atendimento é realizado individualmente ou em grupo por 

professores capacitados. Atualmente os profissionais atendem aproximadamente 122 (cento e vinte 

e duas) crianças. 

           Tendo em vista a grande importância da participação da família na vida escolar do educando, 

a escola buscou estratégias para fortalecer essa participação. Ao longo do ano letivo, as famílias 

serão convidadas a participarem de reuniões formativas, culminâncias de projetos, festa da família, 

festa cultural brasileira (festa junina), e outras. Dessa forma, com base em nosso planejamento para 

2020, realizamos no primeiro bimestre, a primeira reunião conjunta de pais, mestres e estudantes, a 

qual pudemos presenciar uma participação expressiva das famílias. 

Em 2020 os pais sempre serão convidados a participarem das reuniões, dos dias letivos 

temáticos, das festas e das culminâncias dos projetos, tendo com isso, a oportunidade de expor suas 

ideias e sugestões. 

A participação mais efetiva dos pais na vida escolar de seus filhos evidencia a compreensão 

desses pais sobre a importância da educação e da valorização da educação infantil na nossa 

sociedade. Com isso, a criança se sentirá apoiada e acolhida mesmo estando longe de casa e os pais 
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mais engajados nas atividades da escola, a criança se sentirá fortalecida e mais autônoma e 

responsável diante dos deveres escolares e com isso terão um olhar mais positivo para a escola. 

  

 

5. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

É inquestionável a importância da brincadeira para o desenvolvimento infantil. Ela está 

inserida na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), sendo um dos seis direitos de aprendizagem 

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

 A escola é um espaço democrático que possibilita as relações pessoais e a apropriação 

de saberes. A Escola Democrática é um tipo de escola onde os processos de ensino e aprendizagem 

têm por princípio a participação das crianças como protagonistas na busca pelo conhecimento e dos 

educadores como facilitadores e inspiradores dessa busca. 

A concepção democrática de escola respeita a criança como ser único que desenvolve 

seu aprendizado e é sempre capaz de encontrar a melhor maneira para construir seus conhecimentos, 

respeitando a heterogeneidade e a individualidade da comunidade escolar. 

 Ainda segundo o currículo em movimento do Distrito Federal da educação infantil  

(P.46) “a instituição que atende à Educação infantil deve ser, por sua natureza, um lugar de encontros 

e diálogos. E que precisa ter como objetivo: possibilitar às crianças o seu desenvolvimento integral, 

considerando os ritmos e tempos de cada sujeito” 

A partir dos seis direitos, a BNCC estabeleceu também os campos de experiência, 

fundamentais para que a criança possa aprender e se desenvolver: 

 O eu, o outro e o nós; 

 Corpo, gestos e movimentos; 

 Traços, sons, cores e formas; 

 Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

A brincadeira é, portanto, uma parte fundamental da aprendizagem e do 

desenvolvimento da criança, momento em que ela exercita todos os seus direitos e estabelece 

contato com os campos de experiência, como protagonista de seu desenvolvimento. 

O CEI 01 do Paranoá é uma Escola Democrática onde os processos de ensino e 
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aprendizagem têm por princípio a participação das crianças como protagonistas na busca pelo 

conhecimento e dos educadores como facilitadores e inspiradores dessa busca. 

A concepção democrática de escola respeita a criança como ser única que desenvolve 

seu aprendizado e é sempre capaz de encontrar a melhor maneira para construir seus conhecimentos, 

além disso, propõe o compartilhamento das decisões entre crianças, gestores, educadores, 

funcionários e pais, inserindo toda a comunidade escolar no processo de decisão. Trata-se de uma 

escola que vem propondo a construção de uma educação para todos e sempre em busca de melhoria 

na qualidade do ensino. 

A brincadeira povoa o imaginário infantil, enriquecendo o universo, as vivências e as 

experiências da criança, pois pela brincadeira apropria-se de sua imagem, espaço e meio 

sociocultural, interagindo consigo e com a comunidade. A Escola tem o papel de, a partir da 

brincadeira, difundir conteúdo e estimular a interação da criança com seus pares, apresentando 

regras de convívio social e desafios, a partir dos quais a criança irá construir sua moralidade, 

afetividade, autonomia, conhecimento e socialização. Nesse sentido, o brincar, de diversas formas, 

em diferentes espaços e tempos e com diferentes pares é responsável por ampliar e diversificar o 

universo infantil, criando novas possibilidades. 

As participações e as transformações introduzidas pela criança na brincadeira devem ser 

valorizadas, tendo em vista o estímulo ao desenvolvimento de seu conhecimento, imaginação, 

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

relacionais. A Escola parte do princípio que ao educador cabe promover o estímulo da criança pela 

busca de conhecimento, facilitando o exercício dessa busca por meio de brincadeiras. 

O espaço é organizado pelo professor/facilitador de modo a estimular às brincadeiras, 

sua seleção, as atitudes de cooperação entre as crianças, instigando a socialização do espaço lúdico 

e sempre respeitando a vontade de seus atores.  O momento da brincadeira é uma oportunidade de 

desenvolvimento para a criança. Através do brincar ela aprende, experimenta o mundo, 

possibilidades, relação social elabora sua autonomia de ação e organiza suas emoções. 

O principal objetivo da brincadeira é explorar. Para uma criança pequena, tudo é 

experimento, até jogar e brincar com o prato de comida. A brincadeira é um espaço para explorar 

sentimentos e valores, assim como para desenvolver suas habilidades. A brincadeira surge de objetos 

estruturados e não estruturados, disponibilizados para as crianças. A partir da brincadeira, 
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observamos que a exploração e a sequência lúdica dependem, única e exclusivamente, de cada 

criança ou, por vezes, de um grupo de crianças dispostas a compartilhar o brincar. 

Através do brincar e a partir do sentimento que aflora em cada brincadeira, a criança faz 

a leitura do mundo e aprende a lidar com ele, recria, repensa, imita, desenvolvendo, além de aspectos 

físicos e motores, aspectos cognitivos, bem como valores sociais, morais, tornando-se cooperativo, 

sociável e capaz de escolher seu papel na sociedade. Quando a criança tem a oportunidade de 

escolha, que inicia com o brincar, ela exercita a sua liberdade e assim se torna uma criança mais 

observadora e crítica, não aceitando com facilidade que seja comandada.  

Para enfrentar o mundo, temos que ser sociáveis, manifestar desejos e expressar opiniões, 

assim, a criança precisa saber o seu papel, seja na sua casa, na escola, na rua, no seu bairro, por fim, 

na sociedade para, a partir desse conhecimento, apropriar-se de suas escolhas. No brincar a criança 

explora, coleta, seleciona, coleciona e constrói conforme a sua vontade e/ou através de observações 

de experiências anteriores. Assim, ela aprende a elaborar suas reflexões, estratégias, independência 

e criatividade, permitindo que aumente a sua experiência e do grupo na qual está inserida. As 

brincadeiras contribuem no desenvolvimento infantil de forma decisiva, construindo um adulto que 

acredita em seu potencial transformador, cultivando dentro de si uma forte vontade de viver em um 

mundo melhor. 

 

 

6. MISSÃO 

 
O Centro de Educação Infantil 01 do Paranoá tem por finalidade promover a educação às 

crianças de quatro e cinco anos, na Educação Infantil, garantindo a inclusão de alunos com 

necessidades especiais em turmas regulares, de integração inversa e Atendimento Educacional 

Especializado na Sala de Recursos, Classes especiais de TGD/TEA e de DMU além de oferecer o 

Programa de Educação Precoce, às crianças de zero a três anos, onze meses e vinte e nove dias. 

A missão do CEI 01 é proporcionar as crianças uma educação que possibilite o seu 

desenvolvimento integral, contribuindo para a formação de um ser autônomo, crítico, criativo e 

promover o estímulo da criança pela busca de conhecimento, facilitando o exercício dessa busca por 

meio de brincadeiras, respeitando e valorizando a diversidade de seus entes e os repertórios culturais 

que afloram – tanto do grupo como individualmente. 
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O espaço é organizado pelo professor/facilitador de modo a estimular as brincadeiras, sua 

seleção, as atitudes de cooperação entre as crianças, instigando a socialização do espaço lúdico e 

sempre respeitando a vontade de seus atores. O papel do professor/facilitador na brincadeira é de 

observador, elaborando registros daquilo que a criança mostrou durante o brincar, observando as 

diferentes linguagens sociais, afetivas e emocionais de cada criança. 

A escola é o espaço de socialização, bem como espaço para a difusão sociocultural e também 

um espaço no qual os sujeitos podem se propiciar do conhecimento e que por meio da apropriação 

é capaz de analisar, refletir e agir sobre o mundo que o cerca, sendo assim, capaz de transformar a 

sua realidade de vida. 

O processo educativo exige múltiplas ações e não se dá somente na escola, mas em conjunto 

com a sociedade e a família. Entretanto, a escola é um espaço privilegiado para o desenvolvimento 

desse processo educativo. E é fundamental ressaltar, a importância dos tantos sujeitos envolvidos 

(Direção, Docentes, Auxiliares de Educação e Educandos) imbuídos em conjunto numa comunidade 

educativa como centrais desse processo de desenvolvimento. 

 

 

7. EIXOS INTEGRADORES DAS ORIENTAÇÕES CURRICULARES DA 

                                                              EDUCAÇÃO INTANTIL 

 

O CEI 01 do Paranoá, assim como a SEDF, adota como eixo integrador da Educação Infantil 

a junção de elementos basilares do trabalho educativo com crianças de zero a cinco anos: o educar 

e cuidar, o brincar e interagir. 

 

Entendendo o Educar: 

Dessa forma quanto ao conceito de educar, o Referencial Curricular para a Educação Infantil 

explicita que: Educar significa propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens 

orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades 

infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os outros, em uma atitude de aceitação, respeito 

e confiança e o acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural, 

desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, 

afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir para a formação de crianças 

felizes e saudáveis. 
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Cuidar: 

 

Quanto ao cuidado o mesmo referencial afirma que: o cuidar precisa considerar, 

principalmente, as necessidades das crianças, que quando observadas, ouvidas e respeitadas, podem 

dar pistas importantes sobre a qualidade do que estão recebendo. Os procedimentos de cuidado 

também precisam seguir os princípios de promoção da saúde. Para se atingir o objetivo dos cuidados 

com a preservação da vida e com o desenvolvimento das capacidades humanas é necessário que as 

atitudes e procedimentos estejam baseados em conhecimentos específicos sobre desenvolvimento 

biológico, emocional e intelectual das crianças, levando em conta diferente realidade sociocultural. 

Enfim, educar e cuidar na Instituição de ensino CEI 01 do Paranoá significa respeitar e 

garantir os direitos de todas as crianças ao bem-estar, a expressão, ao movimento, a segurança, a 

brincadeira, ao contato com a natureza e com o conhecimento científico, independentemente de 

gênero, etnia ou religião. Cuidar e educar significa também compreender que o espaço/tempo em 

que a criança vive exige um esforço particular, e a mediação dos adultos deve proporcionar 

ambientes que estimulem que a curiosidade com consciência e responsabilidade. 

 

Brincar: 

 

Friedman (2009) relata que pensadores e historiadores de diferentes épocas e de diferentes 

áreas do conhecimento imprimiram ideias a respeito do jogo e do brincar, afirmando que se trata de 

uma atividade em si mesma, instrumento de desenvolvimento da linguagem e do imaginário, que 

oportuniza a aprendizagem de significação social e necessária a vida humana. 

A necessidade de brincar tem intrínseca relação com o desenvolvimento da criança e as 

brincadeiras são, em geral, ações coletivas e de grande elaboração mental (VYGOTSKY, 200; 

LEONTIEV, 1988). Pela brincadeira ela fala, elabora sentidos para o mundo expressa suas 

percepções dos fatos estabelecem relações. 

O brincar proporciona condições para se desenvolver e aprender estabelece interações 

interpessoais e envolve uma complexidade de movimento e elaboração do pensamento. As 

brincadeiras são formas peculiares de a criança experimentar, se comunicar, interagir, construir e 

reconstruir saberes, organizar-se e constituir-se enquanto sujeito. 

Sendo a brincadeira pertencente à criança e a infância, se faz necessário que as práticas 

pedagógicas, em respeito as peculiaridades da criança, considerem a importância do brincar, 

valorizando-o enquanto atividade que oportuniza desenvolvimento e aprendizagem, a partir das 
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relações com os outros adultos e crianças, com o espaço, com o meio ambiente e com os elementos 

culturais, adquirindo novos conceitos e ampliando sua capacidade observadora e criadora. 

 

Interagir: 

 

A brincadeira, por sua própria natureza, contribui para o processo de interação das crianças, 

a partir das oportunidades de livre escolha e de estabelecerem trocas, contribuindo positivamente 

para o processo de aprendizagem e construção de novos conhecimentos. É fonte de estímulos ao 

desenvolvimento cognitivo, físico, psíquico, social e afetivo da criança e também uma forma de 

auto expressão. 

Sendo assim a interação é um aspecto importante e merece conquistar tempo e espaço no 

planejamento e nas atividades, entretanto, não nos esqueçamos de quem exerce a mediação entre o 

mundo cultural e a criança e a pessoa adulta, no caso da escola o (a) professor (a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Brincadeira para criança é coisa séria!” ( Francisco de Lima Gomes) 
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8. PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

 

 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM: 

 

 Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes 

linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às 

diferenças entre as pessoas. 

 Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes 

parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, 

seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corpo-

rais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. 

 Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da es-

cola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades da vida co-

tidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo 

diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. 

 Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transforma-

ções, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampli-

ando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência 

e a tecnologia. 

 Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimen-

tos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes lingua-

gens. 

 Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem 

positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, inte-

rações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar 

e comunitário. 
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9. CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: 
 

 

O eu, o outro e 

o nós 

Respeitar e expressar sentimentos e emoções. 

Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas 

relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com os 

outros. 

Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando 

respeito pelo outro. 

Corpo, gestos e 

movimentos 

Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que 

contribuem para o cuidado de sua saúde e a manutenção de 

ambientes saudáveis. 

Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-

se e no cuidado com seu bem-estar, valorizando o próprio corpo. 

Utilizar o corpo intencionalmente (com criatividade, controle e 

adequação) como instrumento de interação com o outro e com o 

meio. 

Coordenar suas habilidades manuais. 

Traços, sons, 

cores e formas 

Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir com a 

música, percebendo-a como forma de expressão individual e 

coletiva. 

Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes 

materiais. 

Relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, 

brincadeiras, jogos, imitações, observações e expressão corporal. 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação 

Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de 

interação, por diferentes meios. 

Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e 

causal, organizando e adequando sua fala ao contexto em que é 

produzida. 

Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas. 

Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando 

compreensão da função social da escrita e reconhecendo a leitura 

como fonte de prazer e informação. 



    
CEI 01 

21 

 

Espaços, 

tempos, 

quantidades, 

relações e 

transformações 

Identificar, nomear adequadamente e comparar as 
propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre 

eles. 

Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais 

ou artificiais, demonstrando curiosidade e cuidado com 

relação a eles. 

Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza 

(maior, menor, igual etc.), espaço (dentro e fora) e 

medidas (comprido, curto, grosso, fino) como meio de 

comunicação de suas experiências. 

Utilizar unidades de medida (dia e noite; dias, semanas, 

meses e ano) e noções de tempo (presente, passado e 

futuro; antes, agora e depois), para responder a 

necessidades e questões do cotidiano. 

Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes 

formas de representação (contagens, desenhos, símbolos, 

escrita de números, organização de gráficos básicos etc.). 

 

 

 

10. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

 

Materiais - Oportunizar diferentes ações, permitir a exploração e propiciar interações. É 

fundamental que: 
- Provoquem, desafiem, estimulem a curiosidade, a imaginação e a aprendizagem; 

- Fiquem ao alcance da criança, tanto para serem acessados quanto para serem guardados; 

- Estejam disponíveis para o uso frequente e ativo; 

- Estejam adequadas as crianças com deficiência; 

O CEI disponibiliza diversos materiais pedagógicos aos professores, como: diferentes tipos de 

papéis, tintas, giz de cera, lápis de cor, além de brinquedos pedagógicos, bolas, corda, bambolês, 

livros infantis, etc. Cabe aos professores planejarem de forma criativa e dinâmica atividades com 

esses materiais para que os alunos se desenvolvam de maneira integral. 

Ambientes - Devem ser organizados em função das necessidades e interesses das crianças: 

mobiliário adequado, acolhedor, estimulante e seguro favorecendo a independência, autonomia, 

acessibilidade e exploração de movimentos. 
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Os ambientes do CEI são diversificados, amplos e bem distribuídos. No entanto existem 

algumas limitações: falta de quadra para exercício de psicomotricidade, problemas de alagamento 

do pátio e de salas de aula em dias de chuva... O planejamento respeita essas limitações. 

 

Tempo - As aprendizagens e o desenvolvimento das crianças ocorrem dentro de um 

determinado tempo. Esse tempo é articulado, ou seja, o tempo cronológico (do calendário) articula-

se com o tempo histórico (construído nas relações socioculturais e históricas) e o tempo vivido, 

incorporado por nós como instituição, social e que regula nossa vida. 

 

 

11. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CEI 01 

 

 

Acolhida/Entrada- A acolhida Coletiva no CEI 01 acontece duas vezes por semana no turno 

matutino e três vezes por semana no turno vespertino. As turmas do Ensino Regular se reúnem no 

pátio da escola para iniciar as atividades do dia. Os protagonistas deste momento serão as crianças 

que apresentarão músicas, teatros e atividades lúdicas e infantis preparadas e ensaiadas por elas 

juntamente com a professora da turma. As temáticas a serem desenvolvidas no momento da Entrada 

Coletiva dependerão dos assuntos que estão sendo desenvolvidos em sala de aula, do projeto em 

andamento ou datas comemorativas de grande relevância, 

A Entrada Coletiva: Turno matutino das 7h45 às 8h00 

Turno vespertino 13h10 às 13h30 

O objetivo da Entrada Coletiva é proporcionar um momento grupal de compartilhamento, 

no qual as crianças possam conhecer as demais professoras, possam receber informações pertinentes 

sobre a escola e apreciar apresentações educativas e culturais. 

Fica estabelecida um dia da semana para a Hora Cívica, na qual será executado o Hino 

Nacional, com a presença da Bandeira Nacional.  

 

Roda de conversa/Rodinha/ Hora da Roda – É o momento em que os professores acolhem 

as crianças na sala e iniciam as atividades do dia. Neste momento são realizadas algumas atividades 

permanentes e rotineiras como: ouvir as vivências, novidades e curiosidades das crianças, explorar 

a sala e trabalhar o Quantos somos, Chamadinha, Tempo, Rotina do dia, história e Introdução do 

conteúdo do dia. 

 



    
CEI 01 

23 

 

Hora da história – é um dos momentos que acontece em sala de aula, onde o professor de 

acordo com seu planejamento escolhe um livro ou por sugestão das crianças faz a leitura para a 

turma. Aproveita-se desse momento para utilizar de diversos materiais lúdicos para vivenciar o 

momento da história: fantoches, teatro ou fantasias. 

 

Atividade Dirigida – é o momento em que a professora apresenta uma atividade 

sistematizada para a aprendizagem da semana ou do dia. Podem ser xerocadas, realizadas em folha 

branca, com materiais diversos ou no espaço externo da sala de aula. 

 

           Hora da brincadeira - O espaço é organizado pelo professor/facilitador de modo a estimular 

as brincadeiras, sua seleção, as atitudes de cooperação entre as crianças, instigando a socialização 

do espaço lúdico e sempre respeitando a vontade de seus atores. O momento da brincadeira é uma 

oportunidade de desenvolvimento para a criança pois através do brincar ela aprende, experimenta o 

mundo, possibilidades, relações sociais, elabora sua autonomia de ação e organiza suas emoções. 

 

Lanche– é o momento em que as turmas se dirigem ao refeitório e compartilham o lanche. 

A escola oferece lanche para todos, porém algumas crianças trazem lanche de casa. Nesta ocasião a 

aprendizagem de hábitos alimentares saudáveis são destacados e estimulados. 

 

Hora do descanso – é o momento de no máximo 5 minutos o qual as crianças têm um tempo 

para relaxar e reestabelecer o seu equilíbrio após uma atividade de maior movimento, como parque 

e brincadeiras no pátio. São utilizados músicas e dinâmicas. 

 

Higiene– é o momento coletivo em que as crianças têm a oportunidade de lavar as mãos, ir 

ao banheiro, escovar os dentes e aprender sobre a importância dos hábitos de higiene. 

 

             Agenda – é o momento em que a professora repassa uma notícia ou informações para a 

família. As crianças trazem de casa uma agenda que se transforma em num importante instrumento 

de diálogo com a família. Por meio dessa agenda a professora manda recados e informa situações à 

família, entre outros. 

 

Atividade de Casa –serão enviadas uma vez por semana. Ficará a critério do professor o 

envio da atividade de casa.  
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Bolsa da leitura- O Projeto tem como objetivo desenvolver o gosto pela boa leitura e 

estimular a criatividade dos alunos. Além da participação e Integração dos pais na vida escolar dos 

filhos, que participam do projeto fazendo a leitura desses livros em casa, proporcionando assim um 

momento prazeroso com os filhos. 

 

Atividades Ocasionais: permitem trabalhar com as crianças, em algumas oportunidades, um 

conteúdo considerado valioso, embora, sem correspondência com o que está planejado. 

 

Projetos didáticos – Em 2020 a equipe pedagógica juntamente com os professores 

trabalhará o tema norteador “Infância” que estará inserido em quatro projetos que serão trabalhados 

ao logo do ano letivo 2020.    

 

Datas Comemorativas - As datas comemorativas fazem parte da nossa cultura e desde 

muito pequenas nossas crianças vivenciam algumas dessas datas no ambiente familiar. Nossa 

intenção enquanto escola não é a de eliminar as datas comemorativas do nosso trabalho pedagógico 

e nem de nortearmo-nos por elas, mas de dar significância a estas quando necessário. As datas a 

serem trabalhadas serão incluídas no Planejamento Coletivo, considerando sempre a importância 

que terá para a vida de nossas crianças. São oportunidades para trabalhar alguns conceitos, como 

respeitar ao próximo, valorizar a vida, trabalhar coletivamente, ser criativo e fazer uma leitura de 

mundo mais crítico. 
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12. PROJETOS INSTITUCIONAIS 

 

Durante do ano letivo de 2020, o tema inspirador INFÂNCIA, busca planejar ações 

pedagógicas que proporcionem ocasiões de trocas de vivências e experiências entre as diversas 

infâncias existentes, ampliando as possibilidades de desenvolvimento de cada criança como sujeito 

que se constitui também nesse espaço social. 

A construção da identidade se dá por meio das interações da criança com o seu meio social. A 

escola é um universo social diferente do da família o que favorece novas interações e amplia, assim, 

os conhecimentos da criança a respeito de si mesma e dos outros. Um dos objetivos do trabalho da 

Ed. Infantil deve ser a construção da identidade e autonomia por meio das brincadeiras, das 

interações socioculturais e da vivência de diferentes situações, de maneira a fortalecer o respeito 

pelo outro e sua autoestima.  

Como tem se visto, os conceitos que identificam a infância se constituíram ao longo da 

história até se depararem com a criança definida como sujeito histórico de direitos, atuante e 

protagonista na constituição de sua identidade pessoal e coletiva. Mediante suas interações, relações 

e práticas cotidianas, a criança utiliza o brincar, a imaginação, a fantasia, a observação, as narrativas, 

os questionamentos, “experimenta, aprende e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 

produzindo cultura” (BRASIL, 2010a, p. 12).  

Partindo dessa compreensão de criança, cabe observar suas infâncias e seus percursos como 

produtores de cultura, pois há inegável diversidade cultural brasileira que se reflete na composição 

do Distrito Federal, dadas suas peculiaridades que comportam tanto os modos de viver das crianças 

do campo, indígenas, quilombolas e migrantes do território nacional.  

Segundo o Currículo em Movimento: O trabalho educativo nas instituições que ofertam 

Educação Infantil pressupõe a ampliação do olhar voltado às infâncias constituídas historicamente 

no território distrital, pois:  

“Crianças e infâncias são marcadas por conceitos constituídos social e 

culturalmente. O modo como são percebidas e compreendidas interfere, 

direta e indiretamente, na organização do trabalho pedagógico a ser 

realizado nas instituições educativas para a primeira infância (DISTRITO 

FEDERAL, 2018a, p. 21).” 

Dessa forma elaborou-se os projetos bimestrais, com o objetivo de realizarem atividades que 

possibilitem às crianças e a comunidade escolar o conhecimento de si mesmos, de suas origens, seus 

direitos, o valor do pertencimento e a valorização e o cuidado de seu corpo e do outro e dos 
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ambientes em que vivem. Assim, temos os seguintes projetos para 2020: 

 

 SEMANA DE INSERÇÃO 

 

 1º BIMESTRE:  

EU, MINHA FAMÍLIA E NOSSAS INFÂNCIAS  

 

 

 2º BIMESTRE:  

BRINCADEIRAS DE CRIANÇA  

CULMINÂNCIA FESTA JUNINA 

 

 3ºBIMESTRE:  

MUSICALIDADES  

CULMINÂNCIA PLENARINHA 

 

 4º BIMESTRE:  

HISTÓRIAS DO MUNDO INFANTIL  

CULMINÂNCIA MOSTRA LITERÁRIA 

 

 

 PASTA DA LEITURA- A literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver 

a imaginação, as emoções e os sentimentos de forma prazerosa e significativa. O reconhecimento 

da importância dessa literatura dá-se por meio do incentivo ao hábito da leitura, principalmente, na 

infância.  

   Para a criança, ouvir histórias é um acontecimento muito prazeroso, pois estimula sua 

criatividade, já que, geralmente, ela interage com a narrativa ao acrescentar detalhes, personagens 

ou fatos. 

Assim, a Educação Infantil é uma das etapas mais importantes para o desenvolvimento 

integral da criança. Os estímulos recebidos nesses primeiros anos de vida são significativos para o 

sucesso escolar. Pensando nisso, desenvolvemos o Projeto “Bolsa da Leitura”, com o intuito de, por 

meio da literatura infantil, contribuir par o desenvolvimento social, emocional e cognitivo da 

criança. 

O projeto é desenvolvido nos finais de semana. Toda sexta- feira, a criança leva um livro 

(acervo da sala de aula) para ser lido em casa com a família depois realiza um desenho sobre a 

história. Na segunda-feira, com a turma, a professora faz questionamentos sobre o livro para a 

conclusão da atividade: “Como foi feita a leitura? “Do que mais gostou|?”, “Quem eram os 

personagens?”, “Do que fala o livro?” etc. 
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O Projeto “Pasta da Leitura”, além de outros benefícios, favorece e fortalece o vínculo afetivo 

entre a família (contador) e a criança. Contar e ouvir uma história, aconchegado a quem se ama, é 

compartilhar uma experiência prazerosa, na descoberta do mundo das histórias e dos livros. Neste 

ínterim Lerner (2000, p. 60) afirma que “Ler é adentrar-se em outros mundos possíveis. É questionar 

a realidade para compreendê-la melhor [...]”. 

O planejamento das atividades específicas ao longo do ano, ocorrerá nas coordenações 

pedagógicas de forma a assegurar o planejamento coletivo, o envolvimento de todos os profissionais 

da educação, a participação das famílias e/ou responsáveis e da comunidade, o atendimento à 

diversidade e a consideração dos sentimentos das crianças e dos adultos. 

Ressalva-se ainda, que os Campos de Experiências, os Direitos de Aprendizagem e os 

princípios éticos, estéticos e políticos, previstos nas DCNEI e no Currículo em movimento serão 

considerados na realização dos projetos. 

Devido a suspensão das atividades educacionais em decorrência do Decreto número 40.583, 

de 1 de abril de 2020 alguns projetos citados na Proposta Pedagógica do CEI 01 do ano de 2020 não 

poderão ser realizados de maneira integral e presencial em sala de aula, devido ao isolamento social 

decorrente da Pandemia do CORONAVÍRUS (COVID-19).  

Como estamos em Teletrabalho alguns projetos serão adaptados para que sejam feitos 

remotamente, outros suspensos temporariamente. Os profissionais do Centro de Educação Infantil 

01 do Paranoá estão trabalhando para que as crianças e suas famílias sejam assistidas e acolhidas 

com informação sobre a Pandemia, atividades interativas, lúdicas e que estejam dentro da Proposta 

Pedagógica do CEI 01 atrelada a BNCC, aos Campos de Experiências, aos Direitos de 

Aprendizagem e aos princípios éticos, estéticos e políticos, previstos nas DCNEI e no Currículo em 

movimento. 
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SEMANA DE INSERÇÃO 

 

De acordo com o Currículo em Movimento da Educação Básica - “A qualidade do acolhimento 

garante o êxito da adaptação. E, para que isso ocorra fundamental se faz empreender esforços no 

sentido de compreender que o processo de inserção exigirá tanto da criança que busca adequar-se a 

essa nova realidade social e de seus pais, quanto do educador e da instituição que precisa preparar-

se para recebê-la. Em suma, o estabelecimento de vínculos positivos depende fundamentalmente da 

forma como a criança e sua família são acolhidas na escola.” 

Esta semana tem como objetivo: familiarizar a criança ao espaço escolar (sala de aula e demais 

espaços) e sua rotina; promover a interação da criança com as demais; estabelecer uma relação afe-

tiva entre a criança, a professora e o ambiente, proporcionando afetividade e segurança; Organizar 

o espaço físico da sala (na medida do possível, é claro) de acordo com a faixa etária de nossas 

crianças e apresentar às crianças os demais funcionários da escola explicando a função de cada um. 

 

PROJETO 1º BIMESTRE 

EU, MINHA FAMÍLIA E NOSSAS INFÂNCIAS 
 

 

 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO GERAL 
 

A construção da identidade se dá por meio das interações da criança com o seu meio social. A 

escola é um universo social diferente do da família o que favorece novas interações e amplia, assim, 

os conhecimentos da criança a respeito de si mesma e dos outros. Um dos objetivos do trabalho da 

Ed. Infantil deve ser a construção da identidade e autonomia por meio das brincadeiras, das 

interações socioculturais e da vivência de diferentes situações, de maneira a fortalecer o respeito 

pelo outro e sua autoestima.  

Como tem se visto, os conceitos que identificam a infância se constituíram ao longo da história 

até se depararem com a criança definida como sujeito histórico de direitos, atuante e protagonista 

na constituição de sua identidade pessoal e coletiva.  

Mediante suas interações, relações e práticas cotidianas, a criança utiliza o brincar, a 

imaginação, a fantasia, a observação, as narrativas, os questionamentos, “experimenta, aprende e 

constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura” (BRASIL, 2010a, p. 12).  

Partindo dessa compreensão de criança, cabe observar suas infâncias e seus percursos como 

produtoras de cultura, pois há inegável diversidade cultural brasileira que se reflete na composição 

do Distrito Federal, dadas suas peculiaridades que comportam tanto os modos de viver das crianças 

do campo, indígenas, quilombolas e migrantes do território nacional.  
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Segundo o Currículo em Movimento: O trabalho educativo nas instituições que ofertam 

Educação Infantil pressupõe a ampliação do olhar voltado às infâncias constituídas historicamente 

no território distrital, pois: “Crianças e infâncias são marcadas por conceitos constituídos social e 

culturalmente. O modo como são percebidas e compreendidas interfere, direta e indiretamente, na 

organização do trabalho pedagógico a ser realizado nas instituições educativas para a primeira 

infância (DISTRITO FEDERAL, 2018a, p. 21).” 

Dessa forma é que se elaborou o presente projeto, com o objetivo de realizar atividades que 

possibilitem as crianças o conhecimento de si mesmos, de suas origens, seus direitos, o valor do 

pertencimento e a valorização e o cuidado de seu corpo e do outro e dos ambientes em que vivem.  

O tema inspirador INFÂNCIA, busca planejar ações pedagógicas ao longo do ano, que 

proporcionem ocasiões de trocas de vivências e experiências entre as diversas infâncias existentes, 

ampliando as possibilidades de desenvolvimento de cada criança como sujeito que se constitui 

também nesse espaço social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Ter uma postura acolhedora em relação às famílias e/ou responsáveis de todas as crianças;  

 Considerar famílias e/ou responsáveis e comunidade parceiros protagonistas da instituição edu-

cativa; 

 Programar formas de conversar com as famílias e/ou responsáveis, individualmente ou em gru-

pos, de modo a conhecer suas expectativas, preocupações, reivindicações e trocar informações 

sobre as crianças; 

 Apresentar e discutir o cotidiano e a proposta pedagógica da instituição que oferta educação in-

fantil por meio de fotos, projeções de slides ou filmes de uma atividade, de exposições de produ-

ções infantis, de reuniões ou participação direta das famílias e/ou responsáveis nas atividades da 

instituição educativa; 

 Convidar a família e/ou responsáveis para produzir algo ou realizar atividades ou projetos com 

as crianças;  

 Envolver a família e/ou responsáveis em projetos, tais como narração e ou leitura de histórias 

para as crianças em casa, pesquisas etc. 

 Conviver democraticamente com outras crianças e adultos, relacionando-se e partilhando distin-

tas situações, de modo a utilizar diferentes linguagens, ampliar o conhecimento de si e do outro, 

bem como o respeito em relação à natureza, à cultura e às diferenças entre as pessoas; 
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 Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes par-

ceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus 

conhecimentos, imaginação, criatividade, experiências emocionais, corporais, sensoriais, expres-

sivas, cognitivas, sociais e relacionais; 

 Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da institui-

ção que oferta Educação Infantil quanto das atividades da vida cotidiana: escolha das brincadei-

ras, materiais e ambientes, por meio do desenvolvimento das diferentes linguagens, elaboração 

de conhecimentos e do posicionamento próprio; 

 Explorar movimentos, gestos, sons, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histó-

rias, 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 sujeito dialógico, criativo e sensível, suas 

necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, 

registros de conhecimentos elaborados a partir de diferentes experiências que envolvam a produ-

ção 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 po-

sitiva de si e de seus grupos de pertencimento nas diversas experiências de cuidados, interações, 

brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição de Educação Infantil. 

 

ESTRATÉGIAS 

 

Para se alcançar os objetivos propostos neste projeto, serão realizadas experiências, atividades, 

leituras, rodas de conversas, brincadeiras, interações e intenções que contemplem os CAMPOS DE 

EXPÊRINCIAS previstos na BNCC e no Currículo em Movimento da SEEDF 

 

O eu, o outro e o nós: Atividades que envolvam a valorização das características de seu corpo (cor 

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

convive. 

 

Corpo, gestos e movimentos: Atividades que envolvam mímica, expressões faciais e gestuais; 

sonoridades; olhares; sentar-se com apoio; rastejar, engatinhar, escorregar e caminhar, apoiando-se 

ou livremente; correr; alongar; escalar; saltar; dar cambalhotas; equilibrar-se e rolar. 
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Traços, sons, cores e formas: Atividades que envolvam trabalho educativo que evidencia as 

manifestações artísticas, culturais e científicas. Manifestações diversas, por meio de variados 

veículos, como dramatização, dança, vídeos, jogos de faz de conta, brincadeiras, sonoridades e 

músicas que ouve cotidianamente, cores que permeiam suas atividades sociais e culturais, dentre 

outros. 

 

Escuta, fala, pensamento e imaginação: Atividades que possibilitem vivências em que 

experimentem o falar e o ouvir, o pensar e o imaginar, apropriando-se, assim, das marcas da 

humanidade. Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e ilustrações, 

acompanhando a narrativa. 

 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: Atividades que incentivem a 

curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das 

crianças em relação ao mundo físico, social, ao tempo e à natureza; 

 

Ainda de acordo com a BNCC, os campos de experiências “constituem um arranjo curricular que 

acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, 

entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural” (BRASIL, 2017, p. 38). 

 

AVALIAÇÃO E ENCERRAMENTO 

 

A avaliação do projeto será realizada no dia a dia, individualmente e em grupo a partir de 

observações feitas pelo professor e pelas crianças, durante o desenvolvimento das atividades. 

“A avaliação das crianças tem como referência os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento expressos no Currículo e não deve assumir finalidades seletivas e classificatórias, 

tampouco uma prática para avanços de estudos. A ação avaliativa, na Educação Infantil, dá-se no 

sentido de compreender os processos, e não os produtos das atividades. Assim, por meio das 

brincadeiras e interações, os profissionais da educação acompanham como as crianças recepcionam 

suas propostas e como se apropriam do patrimônio cultural da humanidade, como se posicionam 

nas relações sociais, como desenvolvem a criatividade, a imaginação, as experimentações e 

vivências e o fazem não para atribuir notas ou atestar fracassos ou avanços, mas para, de acordo 

com Vygotsky (2012a), atuar na zona de desenvolvimento iminente, a fim de colaborar com o 

desenvolvimento de novas formações nas crianças.”  
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As crianças devem participar da avaliação nas atividades e em seu registro, inclusive iniciando 

o processo de auto avaliação, ao compreender que estão implicadas na organização do trabalho 

pedagógico, no planejamento, na execução, na avaliação e retomada dos projetos e ações. 

O registro das atividades realizadas - sejam elas em sala de aula, pátio, e até mesmo em casa 

- formará o produto final do projeto (cartazes, livrinhos de atividades compiladas, fotografias, etc.). 

Este acervo organizado poderá ser exposto e disponibilizado aos pais e/ou à Comunidade Escolar, 

ao final do projeto, possivelmente nas reuniões bimestrais entre família e escola, a ser definido pelo 

Corpo Docente e Equipe Gestora, ressaltando que o processo é sempre mais importante que o 

produto. 

 

 

” A infância dever ser um tempo de brincadeira, pois é 

brincando que as crianças têm suas primeiras lições de vida.” (Autor desconhecido) 
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ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS TURMAS DO 2º PERÍODO 

ANO 2020 

 

 
O encerramento das atividades do 2º período do Centro de Educação 01 do Paranoá está 

sendo avaliado entre a gestão, a equipe pedagógica, os professores, as famílias e as crianças.  

 

 “É interessante fazer um ritual de despedida, marcando para as crianças este 

momento de passagem com um evento que seja significativo.” RCNEI (vol.IIpag 84): 

O que seria para a criança/infância algo significativo e importante? 

Segundo Daiane Caprine, professora do Centro de Educação Infantil 01 do Paranoá, para 

avaliar a ideia sobre o que de fato seja significativo às crianças é imprescindível ter em mãos 

algumas ferramentas que servirão de grandes referências para subsidiar esse questionamento, são 

eles: O ECA/90, a Constituição Federal/88, a LDB/96, os RCNEI/2001; estes documentos são 

fundamentais na garantia dos direitos das crianças/infância e também orientam na reflexão dessa 

resposta. 

Esses documentos apresentam esclarecimentos e direitos no trato com as crianças pequenas, 

auxiliam os profissionais no atendimento desta primeira etapa neste nível de educação. 

O BRINCAR é o que há de mais essencial e significativo na vida das crianças. 

Em todas as culturas as crianças brincam. 

A brincadeira é uma linguagem infantil. 

O brincar estimula o desenvolvimento integral da criança tanto no ambiente familiar quanto 

no ambiente escolar. 

É brincando que a criança se desenvolve de forma física, intelectual e social.  

Pela oportunidade de brincar, cria-se um espaço no qual as crianças podem experimentar o 

mundo e internalizar uma compreensão particular sobre as pessoas, os sentimentos e os diversos 

conhecimentos, possibilitam que as crianças reflitam sobre o mundo. Nessa ação as crianças podem 

reconstruir elementos do mundo que as cercam com novos significados, tecer novas relações, 

desvincular-se dos significados imediatamente perceptíveis e materiais para atribuir-lhes novas 

significações, imprimir-lhes suas ideias e os conhecimentos que tem sobre si mesma, sobre seu 

corpo, sobre outras pessoas, lugares e o mundo. Nesse processo vão desenvolvendo diversas 

capacidades. 

Nessa fase as crianças necessitam não só brincar como também precisam se movimentar. 

Embora seja visto por muitos como desordem ou indisciplina, o movimento desenvolve a 
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concentração, percepção espacial, controle muscular, equilíbrio e coordenação. A impossibilidade 

de mover-se ou gesticular-se pode dificultar o pensamento e a manutenção da atenção. Em linhas 

gerais, as consequências dessa rigidez podem apontar tanto para o desenvolvimento de uma atitude 

de passividade nas crianças como para a instalação de um clima de hostilidade, em que o professor 

tenta, a todo custo, conter e controlar as manifestações infantis. O movimento para a criança pequena 

significa muito mais do que mexer partes do corpo ou deslocar-se num pequeno espaço. A criança 

se expressa e se comunica por meio dos gestos e mímicas faciais e interage utilizando fortemente o 

seu corpo. O ato motor faz-se presente em suas mais diversas formas expressivas. A mobilidade é 

inerente à criança. 

Inerente às crianças é também a voracidade cognitiva que elas têm em aprender; aprendem 

brincando e usando seus corpos. 

Na Educação Infantil é necessário que os integrantes da comunidade escolar saibam que as 

crianças possuem grande desejo em aprender cada vez mais, elas são curiosas, querem pegar, 

manipular, experimentar, perguntar, falar... e a Educação Infantil tem como papel preponderante 

ajudar a criança a descobrir este mundo através do brincar, do uso do movimento do corpo e das 

demais linguagens. É necessário que as crianças passem por diversos desequilíbrios, acomodações, 

assimilações e adaptações (Teoria Piagetiana), interajam com o ambiente, por isso que é importante 

que as crianças experimentem. 

O mais importante dentro dos documentos citados acima e em tantas outras referências de 

qualidade que contribuem com as práticas cotidianas nas instituições educativas é a garantia ao 

desenvolvimento de capacidades, habilidades, potencialidades e autonomia.  

As escolas de Educação Infantil não devem ser espaço para crianças silenciadas, submissas, 

paradas. As escolas de Educação Infantil precisam de crianças participativas, ativas, inteligentes, 

comunicativas e que se desenvolvam a partir de suas ações e participações. 

Após essas colocações, percebe-se que o rito de passagem é o momento significativo de 

transição/despedida das crianças da Educação Infantil no final do ano. 

Esse momento precisa ser avaliado dentro de um contexto que represente de fato a 

necessidade da criança. (...) 

Final de ano é momento de confraternização, de estar junto com os amigos, sorrir, brincar, e 

celebrar! 

A infância passa rápido, e precisa ser preservada. Não é preciso que a escola reforce aquilo 

que muitas vezes a sociedade insiste que as crianças experimentem que é a adultização (antecipação 

do fim a infância) delas. 
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Como o nosso foco é a criança, sugerimos que esse tipo de ritual (formatura) possa ser 

realizado de outra maneira no, Centro de Educação Infantil nº 01 do Paranoá, e possamos construir 

um outro olhar para com as crianças sobre este momento; vamos nos sensibilizar para aquilo que de 

fato deixa as nossas crianças mais felizes, presentes e satisfeitas nesta fase em que se encontram que 

é a infância. 

Em muitos momentos, os rituais de passagem são feitos e não somos contra, desde que eles 

respeitem e façam sentido às nossas crianças e ao processo de ensino aprendizagem dessa faixa 

etária.  

Além do passeio, poderíamos pensar num momento de celebração com as crianças e suas 

famílias na escola, através de um café da manhã ou almoço. Outra possibilidade seria também a 

elaboração de alguma apresentação na qual as crianças e suas famílias fossem expectadoras e assim 

receberiam um presente as quais com certeza se lembrarão por toda vida. 

Talvez tenhamos sempre repetido alguns comportamentos e ritos, porém, como somos 

profissionais que atuamos cotidianamente com compromisso perante as crianças e passamos por 

transformações, podemos e devemos refletir e avaliar tais mudanças e se assim o for acrescentarmos 

ao escola esse outro jeito de finalizar o ano dessas crianças na Educação Infantil e quem sabe sermos 

até referência e pioneiros no Paranoá desta nova forma de celebrar esse rito de passagem. 

 

 

 

 

 

 

“O brincar desenvolve em nós a criatividade, a capacidade de guiar conflitos, ultrapassar 

obstáculos, promover a nossa auto- estima e auto- confiança.” (Ana Isabel Santos) 
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13. COORDENAÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

Os momentos de coordenação coletiva são oportunidades para que os professores 

exponham suas experiências e busquem na coletividade soluções para eventuais dificuldades em 

sala. São oportunidades para relatar experiências bem sucedidas, discutir e planejar o que será 

realizado em sala. Sabe-se que os momentos de troca são de grande riqueza para todos. 

Às quartas-feiras serão utilizadas para formação continuada dos docentes do CEI. Os temas 

serão sugeridos tanto pela Coordenação Pedagógica quanto pelos próprios professores. A formação 

continuada poderá ser realizada por convidados externos à escola, pelas próprias coordenadoras 

pedagógicas, pelo serviço especializado de atendimento à aprendizagem e pelos professores, no 

intuito de compartilhar experiências bem sucedidas em sala de aula, temas inovadores e de interesse 

coletivo. 

Às terças e quintas-feiras serão utilizadas para o planejamento coletivo dos professores, 

seguindo as orientações da Proposta Pedagógica e do Currículo Em Movimento da Educação 

Infantil e sempre mediado pelas coordenadoras da instituição, elo fundamental neste processo. 

 

 

14. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação na Educação Infantil inclui a avaliação da aprendizagem e do desenvolvimento. 

É responsabilidade da escola. O art. 31 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 

9.394/96), na Seção II, Da Educação Infantil, preconiza que: “a avaliação far-se-á mediante 

acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o 

acesso ao ensino fundamental”. 

Assim sendo, a avaliação das crianças tem como referência os objetivos do projeto político 

pedagógico da instituição e não deve assumir finalidades seletivas e classificatórias, muito menos 

uma prática para avanços de estudos. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(Resolução CNE/CEB nº 05/2009) explicitam que as pré-escolas devem elaborar e aplicar formas 

de avaliação que apreciem o acompanhamento da organização do trabalho pedagógico e o 

desenvolvimento da criança: 

Nesse sentido, as observações e registros devem ser contextualizados, isto é, tomando as 

crianças concretas, em suas histórias de vida, seus ambientes sociais e culturais e coconstrutores de 

um processo dinâmico e complexo de desenvolvimento pessoal e social. Variados devem ser os 
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registros, tais como a escrita, a gravação de falas, diálogos, fotografias, vídeos, os trabalhos das 

crianças etc. As professoras anotam, por exemplo, o que observam, as impressões e ideias que têm 

sobre acontecimentos; descrevem o envolvimento das crianças nas atividades, as iniciativas, as 

interações entre as crianças etc. E usam esses registros para refletir e tirar conclusões visando 

aperfeiçoar a prática pedagógica (Grupo de Trabalho- Educação Infantil: Subsídios para construção 

de uma sistemática de avaliação, 2012: 14). 

  

A avaliação será sempre da criança em relação a si mesma e não em comparação a seus 

pares. Ao avaliar, visamos captar as expressões, a construção do pensamento e do conhecimento, o 

desenvolvimento da criança bem como suas necessidades e interesses, guias primordiais do 

planejamento e das práticas pedagógicas. O olhar sensível, a observação e o registro sistemáticos e 

o cuidado na escolha das intervenções pedagógicas que produzem aprendizagens são fundamentos 

de uma avaliação formativa. 

A avaliação das crianças matriculadas no Centro de Educação Infantil 01 do Paranoá se dará 

principalmente pela observação sistemática no momento da rodinha, da história, das brincadeiras de 

pátio, no parque, na brinquedoteca, no refeitório, nas brincadeiras coletivas e livres, nas atividades 

de mesa com brinquedos, jogos, desenhos, colagens, etc., exposição das produções pelas crianças e 

do Relatório Descritivo e Individual de Acompanhamento Semestral - RDIA, este terá sua 

finalização semestral, porém sua elaboração é diária. 

Temos que considerar que nesta etapa se faz presente, de maneira forte e determinante, a 

avaliação informal realizada pelos docentes e até mesmo pelas crianças. Esta avaliação possibilita a 

observação das suas manifestações de aprendizagem e progresso. Orienta-se ainda que a avaliação 

deva ser formativa, possibilitando que as crianças acompanhem suas conquistas, suas dificuldades 

e suas possibilidades ao longo de seu aprendizado, e ao professor que compartilhe com elas seus 

avanços e possibilidades de superação de suas dificuldades. 

Neste sentido, os professores do CEI utilizam alguns instrumentos de avaliação formal que 

os auxiliarão a compor o RDIA: 

 Sanfona do grafismo – que pretende compreender a trajetória expressiva da criança 

a partir do desenho da criança e da evolução do seu grafismo; os professores retiram 1 (uma) 

atividade de desenho livre por mês para ao final do ano conseguirem visualizar a evolução do 

grafismo da criança. As atividades devem ser realizadas com lápis de cor ou giz de cera. Perceber 

que a criança passa por fases do desenvolvimento do grafismo como: rabiscação, células, garatujas, 

figuras isoladas, cenas simples e cenas completas. 
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 Conselho de Classe – são reuniões agendadas para as coordenações coletivas que 

visam à discussão e a avaliação do trabalho desenvolvido em sala de aula, ao longo do semestre. 

Nestes momentos os professores podem observar entre seus pares como andam as aprendizagens 

das crianças do CEI e refletir sobre as suas aprendizagens. Visa promover uma reflexão crítica sobre 

o fazer pedagógico e promover trocas de saberes entre os profissionais da escola. 

 Relatório Descritivo e Individual de Acompanhamento Semestral – RDIA -é de 

responsabilidade do docente que responde pela turma que ministra. A colaboração de outros 

profissionais será bem-vinda para qualificação do que se procura registrar. Ele não substitui o diário 

de classe, complementa-o, é obrigatório. Precisa conter elementos da avaliação diagnóstica 

observados pelo docente, as aprendizagens evidenciadas e aquelas dificuldades percebidas devem 

ser descritas na primeira parte deste documento. Em seguida, devem-se apresentar as estratégias 

utilizadas ou as intervenções conduzidas para sanar as dificuldades encontradas. Por fim, 

apresentam-se resultados dessas intervenções e outras orientações que se fizerem necessárias para 

que o RDIA seja utilizado de maneira formativa. Não se permite neste documento o uso de rótulos, 

expressões constrangedoras e outras que dizem respeito à avaliação informal quando conduzida sob 

intenções de exclusão ou punição. Também alertamos para que não ocorram relatos ou termos 

desabonadores destinados às famílias, as condições sociais e outras que não servirão para qualificar 

o processo de ensino e de aprendizagem. 

Quanto à avaliação institucional da Proposta Pedagógica, será realizada de forma contínua 

ao longo do desenvolvimento do mesmo de forma a proporcionar uma ação-reflexão-ação das 

práticas educativas para, ao se detectar problemas, levar alternativas para enfrentá-los. 

Tudo em processo permanente de reflexão e discussão pelo diálogo construtivo para que 

juntos possam alcançar os objetivos propostos. 

Pois, de acordo com o Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito 

Federal – Educação Infantil 04 e 05 anos (2008), todo processo avaliativo: 

 

[...] deve fazer um caminho de mão dupla: ao mesmo tempo em que observa, registra e identifica, também 

aponta orientações para uma retomada de caminho, de planejamento, de objetivos e/ou conteúdos enfim, ele contribuirá 

para reflexões significativas sobre as condições de aprendizagem e sobre todo o processo didático-pedagógico. 
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“A criança aprende brincando e brincando ela é feliz...!” 

 

15. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

   

 

Uma Proposta Pedagógica não é um documento acabado e livre de ações desnecessárias. 

Pelo contrário, está sempre em construção, necessitando ser avaliado constantemente. E este 

documento será discutido sempre que possível nas reuniões pedagógicas, com o objetivo de 

acrescentar projetos e ações necessárias para que a missão do Centro de Educação Infantil 01 do 

Paranoá seja alcançada. 

 

 

Às quartas-feiras serão momentos para que professores, coordenadores, EEAA, Sala de 

Recursos e direção estudem o Currículo em Movimento da Educação Infantil fazendo sempre uma 

relação com o PPP da escola. Ao final do segundo semestre, será realizado uma reunião de pais para 

uma avaliação do PP, a fim de que todos expressem suas opiniões em relação ao que foi 

desenvolvido na escola e dê sugestões do que pode ser acrescentado ao documento para o ano letivo 

de 2021. 

 

 

Como indicadores de acompanhamento e avaliação elencamos: 

 

 Pesquisa de opinião com a comunidade escolar; 

 Acompanhamento constante nas coordenações coletivas sobre a implementação do 

PP; 

 Feedback das coordenadoras sobre implementação do Proposta Pedagógica 

 Acompanhamento dos instrumentos de avaliação do CEI 01; 

 Feedback do Conselho Escolar; 

 Desenhos das crianças sobre o ambiente escolar. 

 

 

 

 



    
CEI 01 
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17.  PLANOS DE AÇÃO 
 

 

 

PLANO DE AÇÃO 2020 – COORNENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 

  

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÕES 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Manter os espaços de 

uso coletivo 

organizados para um 

melhor 

aproveitamento dos 

materiais e espaços. 

Organização dos 

espaços de uso 

coletivo. 

Organizar os espaços 

de uso coletivo: 

depósitos de 

materiais, armários de 

jogos, armário de 

livros, brinquedoteca, 

sala de vídeo. 

Organizar os horários 

das atividades, 

permitindo um tempo 

maior de atividades 

fora de sala. 

Diariamente, durante 

o uso dos espaços e 

materiais. 

 

 

 

Coordenadoras Durante todo o ano. 

Incentivar e estimular 

a formação 

continuada durante as 

coordenações. 

Formação continuada 

nas coordenações. 

Selecionar e preparar 

materiais para os 

encontros durante as 

coordenações. 

Nas ações da prática 

pedagógica diária e 

nas coordenações. 

Coordenadoras e 

Supervisora 

pedagógica. 

Durante todo o ano, 

nas quartas-feiras. 

Documentar 

estratégias e decisões 

tomadas pelo corpo 

docente para 

consultas posteriores. 

Registro das 

coordenações. 

Registrar as 

coordenações por 

meio de fotos e atas. 

Registro das atas. Coordenadoras Durante todo o ano, 

nas quartas-feiras. 
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Acompanhar e 

auxiliar os 

professores nos 

planejamentos 

coletivos. 

Planejamentos de 

aula de acordo com o 

Currículo da 

Educação Infantil e o 

PPP da escola. 

Programar e realizar 

momentos de 

planejamentos 

coletivos. 

Durante o 

planejamento e na 

sua execução.  

Coordenadoras Durante todo o ano, 

nas quartas-feiras. 

Auxiliar o professor 

na busca de 

estratégias para sanar 

dificuldades de 

comportamento e 

aprendizagem em 

sala de aula. 

Diminuir as 

dificuldades de 

aprendizagem e 

comportamento. 

Organizar momentos 

para troca de 

experiências e busca 

de estratégias com o 

objetivo de sanar 

dificuldades em sala. 

Pesquisar materiais e 

recursos e 

metodologias 

diferenciadas. 

Em conversas 

durante as 

coordenações e nos 

resultados das 

avaliações 

Coordenadoras e 

supervisora 

pedagógica e Equipe 

EEAA. 

Durante todo o ano. 

Incentivar a 

participação dos 

professores em todas 

as ações pedagógicas 

promovidas pela 

SEEDF. 

Formação 

Continuada e 

Conhecimento das 

atividades 

desenvolvidas pela 

SEEDF. 

Comunicar e 

incentivar a 

participação dos 

professores. 

Durante as conversas 

de coordenação e na 

prática diária. 

Supervisão e 

coordenação. 

Durante todo o ano. 
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PLANO DE AÇÃO 2020 – GESTÃO PEDAGÓGICA 

 

 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÕES 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Oferecer aos 
educandos um 
ambiente acolhedor 
e facilitador da 
aprendizagem. 

Ambiente acolhedor 
e facilitador de 
aprendizagem. 

Conscientizar os 
professores da 
necessidade de um 
ambiente acolhedor e 
de salas de aula 
adequadas à 
aprendizagem. 
Planejamento de 
ações para receber as 
crianças, em especial 
na semana de 
adaptação.  

Observação dos 
professores e 
demais funcionários 
da escola em relação 
a resistência das 
crianças para 
permanecer na 
escola. 

Ambiente acolhedor - 
todos os funcionários 
da escola. 
Ambiente facilitador de 
aprendizagem – 
professores. 

Durante todo o ano, 
mas em especial na 
semana de inserção. 

Promover a 
participação da 
família no processo 
de ensino-
aprendizagem. 

Participação efetiva 
da família na escola. 

Promover reuniões 
com a participação 
dos pais, festas com 
participação de toda a 
família. Manter a 
comunicação com a 
família por meio da 
agenda individual da 
criança e por telefone 
por meio de linha de 
transmissão. 

Análise do 
quantitativo de pais 
presentes em 
reuniões, festas e 
demais eventos 
realizados na escola. 

Direção, coordenação, 
equipe EEAA e 
professores. 

Durante todo o ano. 
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Permitir aos 
educandos 
aprendizagem e 
vivências fora do 
ambiente escola. 

Enriquecimento 
cultural. 

Promover passeio a 
teatros, cinemas, 
exposições e parques. 

Conversas coletivas 
após os passeios. 
Desenhos em 
relação a atividade 
desenvolvida. 

Direção, coordenação e 
professores. 

Durante todo o ano, 
em datas 
programadas. 

Proporcionar aos 
professores 
conhecimento do 
Currículo e discussão 
sobre o mesmo. 

Explorar o tema 
Infância, 
Conhecimento dos 
Direitos de 
Aprendizagem, dos 
Campos de 
Experiências e do 
Currículo da 
Educação Infantil. 

Apresentações e 
discussões sobre 
Infância, os Direitos 
de Aprendizagem, os 
Campos de 
Experiências e do 
Currículo da 
Educação Infantil nas 
coordenações 
pedagógicas.  

Durante as 
coordenações e 
planejamentos 
coletivos. 

Coordenadores, direção 
e professores. 

Durante as 
coordenações 
coletivas. 
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PLANO DE AÇÃO 2020 – GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÕES 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Diminuir a 
infrequência dos 
alunos e saber o 
motivo que levam as 
crianças a faltarem. 

Manter a frequência 
dos alunos. 

Manter contato com 
as famílias sempre 
que as crianças 
faltarem por mais de 
três dias 
consecutivos. 

Final de cada 
bimestre. 

Chefe de secretaria e 
Supervisora 
pedagógica. 

Durante todo o ano. 
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PLANO DE AÇÃO 2020 – GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÕES 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Desenvolver 
atividades que 
priorizem a Gestão 
Participativa de 
todos os segmentos 
da Comunidade 
Escolar. 
Estreitar as relações 
entre direção, 
professores, 
funcionários e 
membros do 
Conselho Escolar. 
Incentivar a 
participação dos pais 
em reuniões e dias 
letivos temáticos 

Estimular a 
participação de toda 
a comunidade 
escolar em ações 
para o processo de 
tomada de decisões 
e eventos 
proporcionados pela 
escola. 

Marcar reuniões de 
pais. 
Promover debates e 
discussões com toda a 
comunidade escolar 
sobre o PPP da escola 
para definir a escola 
que temos e a escola 
que queremos, 
colaborando com 
sugestões de 
melhorias nos 
aspectos 
administrativos, 
pedagógicos e 
financeiros. 

Reuniões e 
conversas no 
encontro com pais e 
responsáveis. 

Direção, professores e 
pais. 

A cada bimestre ou 
quando surgir 
necessidade de 
informar sobre algum 
projeto a ser 
desenvolvido na 
escola. 
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PLANO DE AÇÃO 2020 – GESTÃO DE PESSOAS 

 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÕES 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Envolver os 
profissionais da 
escola na construção 
e execução do PPP. 

Um PPP elaborado e 
desenvolvido por 
todos. 

Promover encontros 
em grandes e 
pequenos grupos 
para elaborar, 
implementar e avaliar 
o PPP. 

Durante os 
encontros. 

Direção e comissão do 
PPP. 

Encontros periódicos 
durante todo o ano. 

Levar ao 
conhecimento dos 
pais o PPP 
oportunizando a 
participação de toda 
a comunidade 
escolar na 
construção do 
mesmo. 

Família dos alunos 
conhecedores e 
atuantes no PPP. 

Promover reuniões 
no ano para 
apresentação do PPP 
às famílias. Avaliação 
do PPP por parte da 
família. 

Durante as reuniões. Direção. Duas vezes ao ano. 

Valorizar as relações 
na escola. 

Relacionamento de 
respeito entre os 
funcionários da 
escola. 

Promover momentos 
para interação e 
fortalecimento de 
vínculos. 

Nos 
relacionamentos do 
dia a dia.  

Direção. Durante todo o ano. 
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PLANO DE AÇÃO 2020 – GESTÃO FINANCEIRA 

 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÕES 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Otimizar a utilização 
dos recursos 
financeiros com a 
participação de toda a 
comunidade escolar. 
Adquirir 
equipamentos de 
som em toda a escola. 
Visando o bem-estar 
das crianças autistas 
em especial. Para o 
usar o som ao invés 
de sirene. 
Adquirir em 
consonância com a SE 
câmeras de vídeo 
para monitorar as 
ações externas do 
estabelecimento de 
ensino, para 
prevenção de roubos 
e vandalismo contra o 
patrimônio público.  

Utilizar os recursos 
recebidos através das 
verbas do PDAF e 
PDDE, de acordo com 
as necessidades da 
escola – pedagógicas, 
administrativas, 
obedecendo a 
legislação vigente 
quanto a sua 
aplicação. 
Realização de festa 
junina, bazares e 
festa da família para 
aquisição de recursos 
a fim de realizar 
passeios educativos e 
realização de festejos 
em prol dos alunos 
(semana da criança. 
Aquisição de 
equipamentos 
eletrônicos. 
Aquisição de câmeras 
de vídeo. 

Convocar os 
membros do 
Conselho Escolar e 
APM para reuniões 
a fim de discutir, 
deliberar e 
acompanhar a 
utilização dos 
recursos financeiros 
recebidos. 
Discutir e identificar 
com a comunidade 
escolar as 
necessidades da 
escola em todos os 
seus aspectos. 
Apresentar 
prestação de contas 
de forma 
transparente onde 
todos possam 
conferir onde foram 
aplicados os 
recursos. 

Acompanhamento 
por parte de toda a 
comunidade escolar 
de todas as ações por 
meio de supervisão e 
controle. 

Direção, professores, 
servidores, pais, 
conselho escolar. 

Durante a aplicação e 
prestação de contas 
dos recursos 
recebidos- durante o 
ano. 
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PLANO DE AÇÃO 2020 – GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÕES 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Manter o espaço 
físico da escola 
adequado para 
atender os alunos. 
Conservar os 
ambientes limpos e 
arejados 

Espaço físico da 
escola conservado. 

Solicitar sempre que 
necessário 
manutenção e 
limpeza do espaço 
escolar (poda de 
árvores, manutenção 
elétrica). 
Organizar escalas 
entre os funcionários 
(conservação e 
limpeza) para que 
todos os ambientes da 
escola sejam 
atendidos. 

Observação e uso 
diário. 

Direção. Durante todo o ano. 
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PLANO DE AÇÃO 2020 – ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

 

 

Eixo de Ação Metas Estratégias 
 

Envolvidos Período 

 Ações 
para a im-
plantação 
da OE 

 Estruturação do es-
paço físico 

 Organização dos ins-
trumentos de registro 

 Promoção da identi-
dade do trabalho da 
OE 
 

 Organizar o espaço físico  

 Elaborar formulários, ins-
trumentos de registro e 
rotina de arquivamento  

 Apresentar a OE à comu-
nidade escolar. 

 Orientadoras 
educacionais, 
equipe ges-
tora, EEAA e 
professores. 

 Fevereiro 
e março.  

 Ações Ins-
titucionais 
da OE 

 Análise da realidade 

 Planejamento cole-
tivo 

 Intervenção e acom-
panhamento 

 

 Proceder o mapeamento 
institucional.  

 Sistematizar os dados 
escolares para organizar 
o trabalho a ser realizado 
na instituição educacio-
nal.  

 Participar na construção 
coletiva da PP. 

 Contribuir com a promo-
ção, garantia e defesa 
dos direitos da crianças, 
adolescentes, adultos e 
idosos. 

 Interagir, participar e arti-
cular com os profissio-
nais de educação e de-
mais instancias da escola 

 Equipe ges-
tora, EEAA, 
professores e 
orientadoras 
educacionais. 

 Ao longo 
do ano 
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nas atividades pedagógi-
cas. 

 Mediar as situações de 
conflitos. 

 

 Ações 
junto aos 
professo-
res. 

 Apoio pedagógico in-
dividual 

 Ação. Pedagógica no 
coletivo. 

 Atender individualmente 
os professores.  

 Contribuir com as coor-
denações coletivas. 

 Realização de ações in-
tegradas com os profes-
sores  

 Orientadoras 
educacionais 
e professo-
res.  

 Ao longo 
do ano. 

 Ações 
junto aos 
estudan-
tes  

 Ações educativas in-
dividuais 

 Ações. Educativas no 
coletivo. 

 

 Acompanhar individual-
mente o estudante. 

 Realizar ações preventi-
vas mediante projetos 
com os seguintes temas; 

- Identidade e autonomia, 
- Valores 
- Indisciplina 
- Sentimentos/Emoções 

 Contribuir com a promo-
ção, garantia e defesa 
dos direitos da criança. 

 Subsidiar a organização 
eficiente do trabalho es-
colar e a rotina de es-
tudo. 

 
 

 Orientadoras 
educacionais, 
alunos, famí-
lias dos alu-
nos, EEAA, 
equipe ges-
tora, profes-
sores. 

 Ao longo 
do ano. 
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 Ações 
junto às 
famílias. 

 
 
 

 Integração família-es-
cola. 

 Atenção pedagógica 
individualizada. 

 Contribuir na construção 
e no fortalecimento da 
parceria família-escola. 

 Acolher as famílias e, ou 
responsáveis, mediando 
as situações-problemas, 
desafios apresentados. 

 Acolher em situações de 
busca espontânea ou in-
dicadas 

 Informar e orientar a fa-
mília sobre o Sistema de 
Garantia de Direito da 
Criança e do Adolescente 
e de Serviço de Apoio 
Social. 

 

 Orientadoras 
educacionais, 
professores, 
famílias dos 
alunos, 
EEAA, equipe 
gestora. 

 Ao longo 
do ano. 

 Ações em 
Rede 

 Rede de Proteção 
Social 

 
 

 Rede Interna 

 Coordenar ações e proje-
tos com os parceiros de 
Rede de Proteção Social. 

 

 Coordenar ações e proje-
tos com a família, estu-
dantes e profissionais da 
educação. 

 

 Orientadoras 
educacionais, 
professores, 
famílias dos 
alunos, 
EEAA, equipe 
gestora, Rede 
de proteção 
Social. 

 Ao longo 
do ano 
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PLANO DE AÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM 

 

UE:  CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL Nº1 – PARANOÁ / Telefone: 3901-7557 

Diretor(a): Raquel Gomes Mendes     Vice-diretor(a): Jociane Fernandes de Paiva Maciel 

Quantitativo de estudantes: 650     Nº de turmas: 35  

 Etapas/modalidades:  1º Período, 2º Período, Educação Precoce e Classe Especial de TGD e DMU. 

Serviços de Apoio: Sala de Recursos ( x  ) e Orientação Educacional ( x ) 

EEAA: Pedagoga: Glaydes da Cunha Melo de Oliveira   

            Psicóloga (o): não tem este profissional, no momento. 

 

EIXO DE AÇÃO METAS ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS PERÍODO 

Coordenação 

coletiva 

Participar das 

reuniões 

ativamente. 

Observação, intervenções e escuta 

sensível dos professores. 

Trazendo dinâmicas e ações 

pedagógicas. 

E.E.A.A. Durante todo ano letivo. 

Observação do 

contexto escolar 

e em sala de aula. 

Construção do 

Mapeamento 

institucional e Plano 

de Ação. 

Com o apoio do professor e da 

família, observação para 

intervenções pedagógicas. 

 

E.E.A.A. Durante todo o ano letivo 

. 
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Ações voltadas à 

relação família/ 

escola/professor. 

Junção dos 

elementos basilares 

do trabalho com as 

crianças: o educar, o 

cuidar. O brincar e o 

interagir. 

Com o envolvimento 

da família. 

 

Reuniões bimestrais 

com a família. 

 

Integração e 

comunicação da 

escola com a família. 

 

Intervenções e estratégias 

pedagógicas nos campos de 

experiências do currículo da 

Educação Infantil. Tendo como 

tema inspirador: A INFÃNCIA. 

Projetos e ações voltados para as 

emoções e de acordo com as 

necessidades observadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.E.A.A. 

Supervisora 

Pedagógica e 

coordenadora da 

Educação Infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo ano letivo. 

Formação 

continuada de 

professores. 

Nas coordenações 

coletivas, trazer 

temas relevantes e 

atuais. 

Envolvimentos dos professores nas 

musicalidades, histórias infantis, 

culminância, pasta de leitura.  
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Trazer temas relevantes e 

explanações. 

Projeto de avaliação: A sanfona do 

Grafismo. 

 

 

E.E.A.A. 

 

 

 

Durante todo o ano letivo. 

Reunião e 

Planejamento da 

E.E.A.A. 

Participação das 

coordenações ás 

sextas-feiras. 

Trazer temas que corroboram para 

a nossa atuação. Participar 

ativamente. 

 

 

 

Todas as E.E.A.A. 

 

 

 

Às sextas-feiras. 

Assessoria ao 

trabalho coletivo 

Reflexão, junto ao 

corpo discente da 

Instituição, de como 

estes planejam, 

executam e avaliam 

os alunos. 

Acompanhamento do processo de 

ensino aprendizagem e 

intervenções. 

 

 

E.E.A.A. 

 

 

Durante todo ano letivo. 
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Projetos e ações 

institucionais. 

 Projeto Avaliativo: 

Sanfona do 

Grafismo. 

A Escrita 

Espontânea. 

Projeto emoções. 

Assessoramento na 

Classe Especial de 

TGD e DMU. 

Assessoramento aos 

alunos atendidos 

pela Sala de 

Recursos.  

 

Assessoramento aos 

professores da 

Educação Precoce. 

 

 

Assessoramento institucional nas 

ações pedagógicas nas queixas 

escolares, através também da 

escuta sensível ao professor e 

devolutiva ao professor. 

Integração do trabalho com a Sala 

de Recurso e Orientação 

Educacional. 

Integração com a Educação Precoce. 

 

 

 

 

 

E.E.A.A; 

Sala de Recurso; 

Orientação  

Educacional; 

Educação 

Precoce;  

Professores das 

Classe Especiais e 

todos das demais 

Classes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo o ano letivo. 
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Estudos de Caso Elaboração do RIDE 

e preenchimento das 

demais fichas. 

Observação do aluno para 

elaboração do RIDE.  

Equipe Gestora, 

professor do 

aluno, E.E.A.A, 

Sala de Recurso, 

Orientação 

Educacional e 

CRE. 

 

 

 

Início, geralmente, em agosto. 

Alunos com 

terminalidade na 

Educação 

Precoce e 

atendidos pela 

Sala de Recurso. 

Elaboração do RIDE 

dos alunos com 

diagnósticos. 

 

Estudo de caso Equipe gestora e 

profissionais 

envolvidos. 

 

 

Início, geralmente, em agosto. 
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