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APRESENTAÇÃO

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil a Proposta

Pedagógica é o plano orientador das ações da instituição e define as metas que se pretende para a

aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que nela são educadas e cuidadas, bem como

melhorias  no  espaço  físico  e  garantia  de  planejamento  e  execução  de  projetos  pedagógicos

objetivando melhorar progressivamente a qualidade do atendimento oferecido. É elaborado num

processo  coletivo,  com  a  participação  da  equipe  gestora,  dos  professores  e  da  comunidade

escolar.

A Proposta Pedagógica da nossa escola começou a ser construído em outubro de 2018,

quando do início do atendimento. Desde o momento das matrículas,  que iniciaram no dia 08

daquele mês os pais e responsáveis eram convidados a dar sugestões de atividades e ações a

serem  implementadas.  Equipe  gestora,  coordenadora  pedagógica,  professores  e  funcionários

terceirizados,  que  compõem  o  quadro,  também  participaram  ativamente  da  construção,

implementação  e  avaliação  da  Proposta  Pedagógica  da  escola.  No dia  15  de  dezembro,  em

reunião de pais, foram feitas avaliações da Proposta Pedagógica de 2018, bem como colhidas

sugestões para a construção em 2019.

Na semana pedagógica reunimos todos os funcionários para essa construção coletiva,

considerando o legado de 2018, em especial a participação ativa de pais e responsáveis.

Esta Proposta Pedagógica é composta pelas seguintes partes: Historicidades – descreve a

história do Centro de Educação Infantil 03 de Brazlândia; Diagnóstico da Realidade Escolar –

descrição  sucinta  das  características  sociais  econômicas  e  culturais  da  comunidade;  Função

Social;  Princípios  orientadores;  Objetivos;  Concepções  teóricas;  Organização  do  trabalho

pedagógico da escola; concepções práticas estratégias de avaliação; organização curricular e o

plano de ação para implementação do projeto político pedagógico.
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HISTORICIDADE DA ESCOLA

⮚ LINHA DO TEMPO

✔ Março de 2014 – Diante de inúmeras solicitações da comunidade para implantação de

uma creche no Incra 06 a, à época composta pela Diretora Lucimar Ornelas Justino Oliveira e Vice-

diretora Simone Aparecida de Lima de Oliveira,  Foram à SEEDF apresentar a demanda. Como

havia na área da EC Incra 06, espaço ocioso suficiente para a construção de uma CEPI – Centro de

Educação de Primeira Infância foram tomadas as providências necessárias para início das obras.

Contou-se com a parceria da NOVACAP e TERRACAP no sentido de realizar os trâmites e colocar

o  terreno  no  patrimônio  do  GDF,  condição  necessária  para  financiamento  com  recursos  do

Ministério da Educação.

✔ Abril de 2014 – Início da licitação para construção da CEPI no Incra 06

✔ Novembro de 2014 – Conclusão da licitação

✔ Janeiro de 2015 – Previsão para início da obra, porém é suspensa...

✔ Agosto de 2015 – Início da obra com preparação do terreno e previsão para retomada

após a festa do morango. O que não aconteceu

✔ Abril de 2017 – Retomada da obra pela segunda colocada na licitação após intervenção

do Ministério Público do Distrito Federal

✔ Junho de 2018 – Com a proximidade da conclusão da obra percebeu-se um impasse.

Como CEPI – Centro de Educação de primeira Infância, onde a gestão é terceirizada,  não seria

disponibilizado  transporte  escolar  locado  pela  SEEDF.  Diante  da  necessidade  de  utilização  de

transporte escolar por 98% dos alunos decidiu-se pela utilização do prédio para criar um CEI –

Centro de Educação Infantil. Diante dessa nova realidade foram convidadas para compor a equipe

gestora do CEI 03 de Brazlândia as professoras Lucimar Ornelas Justino Oliveira e Cíntia Serra da

Costa Sousa, respectivamente como diretora e vice-diretora.
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Utilização do transporte Escolar

 Sim

 Não

✔ Agosto de 2018 – Conclusão da obra Outubro de 2018 e no dia 03 recebemos o prédio.

✔ Foram identificados inúmeros problemas estruturais que levaram ao adiamento do início das 

aulas. Após a solução de uma grande parte dos problemas iniciamos as aulas no dia 22. E os 

desafios continuam...

✔ Dia 27 de novembro de 2019, houve Eleições para Gestor, sendo eleito a única chapa inscrita e 
cujos votos alcançaram 97%b de aprovação da comunidade escolar.

Era uma vez, o Incra 06...

As pessoas  que moravam ali vinham
de  vários  lugares  do  Brasil  para  trabalhar  e
criar suas famílias. Plantavam, criavam animais
e  produziam  muitas  coisas  com  seu  trabalho
diário.

Quando  as  crianças  cresciam  eram

matriculadas  na  escola,  pois  os  pais  sabiam

como era importante  a educação, Mas faltava

alguma coisa…

Em  uma  reunião,  na  casa  da  Dona

Valdete Bispo de Souza, uma moradora pediu

para a diretora Lucimar fazer uma creche na Escola Classe Incra

06.
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A diretora explicou que não podia fazer a creche, mas que iria levar esse pedido às

pessoas responsáveis na Secretaria de Educação.

No início de 2014 a diretora Lucimar e a vice-diretora Simone foram à Secretaria de

Educação para tratar sobre a ampliação da Escola Classe Incra 06, que já não estava cabendo as

crianças.

Lá  elas  falaram  sobre  o  desejo  da

comunidade  que  gostaria  de  ver  seus pequenos

começando na escola mais cedo, em local seguro e

com qualidade.

Como havia previsão para a construção

de uma CEPI  e elas tinham toda a documentação

da  área  regularizada,  na  mesma  hora  a  equipe

responsável  pelas  creches  afirmou  que  iriam

destinar uma creche para a comunidade.

Foi feito levantamento das crianças da região e as coisas se encaminharam rapidamente.

Em novembro de 2014 a licitação já estava concluída e a obra iniciaria m janeiro de 2015.

Após alguns imprevistos,  como desistência  da primeira  empresa  que iniciou a obra,

ficou tudo pronto e lindo. Mas surgiu mais um problema. Como as CEPI’s são escolas conveniadas

os alunos não têm direito ao transporte escolar locado pela Secretaria de Educação. E agora?

As pessoas que pediram e sonharam com um espaço para a educação de seus filhos

ficariam de  fora?  Muitos  não  tinham carro  e  moravam em lugares  onde  nem ônibus  de  linha

passava... A solução veio logo! A Secretaria de Educação transformou o que seria uma creche em

um Centro de Educação Infantil. O primeiro da área rural do Distrito Federal.

As famílias da região voltaram a sorrir, pois seus filhos poderiam começar a estudar já

com três aninhos, na turma de maternal.

A procura foi muito grande. Vieram pais até das comunidades vizinhas para matricular

seus filhos e a escola, tão desejada, ganhou vida. E o mais importante, as crianças estão seguras e

felizes para sempre...

O Centro de Educação Infantil 03 de Brazlândia é o primeiro centro de educação infantil

do campo do DF e está localizado no DCAG – Distrito de Colonização Agrícola Alexandre de

Gusmão Rodovia DF 180 Km 06 Incra 06 - Brazlândia.

No dia 22 de outubro de 2018, portanto, iniciamos o atendimento com 04 turmas sendo: 02

de Maternal  II  e 02 de 1º Período,  totalizando 57 alunos.  Destas turmas,  o  1º  Período A veio
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remanejado da EC Incra 06, acompanhado da professora Lídia Inácio de Souza, que foi a primeira

professora do CEI 03. Os demais alunos foram matriculados diretamente na escola e estavam sem

atendimento  até  então.  O horário  de  atendimento  era  apenas  no  vespertino  para  as  turmas  de

maternal e integral de 08 as 17 para as turmas de primeiro período.

Tudo  começou  com  muita  dificuldade,

pois  a  escola  não  recebeu  os  equipamentos

necessários  para  seu  perfeito  funcionamento.

Iniciamos  apenas  com  carteiras  e  cadeiras.  No

bloco administrativo usamos nossos equipamentos

pessoais  como  computadores  e  impressoras.  A

cantina  só  tinha  um  fogão,  uma  geladeira,  um

freezer,  duas  panelas,  pratos  e  colheres.

Conseguimos  muitas  doações  que  possibilitaram

montar a ludoteca.

Começamos a saga em busca de verbas de emendas parlamentares para o básico: armários

para salas de aula e sala dos professores, computadores, material pedagógico, parquinho infantil.

Após várias promessas continuamos sem nenhum tipo de recurso.

Já em 2019 iniciamos o atendimento de 08 turmas sendo: 03 Maternal II, 04 1º Períodos e

01 2º Período, totalizando 150 alunos, com o PROEITI – Projeto de Educação Integral em Tempo

Integral, atendidos 10 horas por dia. Cada turma tem dois professores, um do matutino e outro do

vespertino. E para o ano de 2020, o atendimento corresponde a 08 turmas sendo: 02 Maternal II; 03

1º Períodos e 03 2º Período, totalizando 134 alunos.
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⮚ DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR

✔ Clientela

Trata-se de uma Unidade Pública de Ensino do Distrito Federal localizada na área rural de

Brazlândia. Atende a Educação Infantil sendo creche e pré-escola com crianças de 03, 04 e 05 anos,

com 8 turmas:

● 02 turmas de Maternal II – MII A – 15 alunos; MII B – 15 alunos.

● 03 turmas de 1º Período - 1P A – 16 alunos todos provenientes de turmas de maternal da

própria escola,  sendo 01 estudante com diagnóstico de TEA, necessitando de acompanhamento

individualizado por Educador Social; 1P B – 15 alunos todos provenientes de turmas de maternal da

própria escola,  sendo 01 estudante com diagnóstico de TEA, necessitando de acompanhamento

individualizado por Educador Social; 1P C – 15 alunos provenientes de outras escolas públicas ou

particulares, sendo 01 estudante com diagnóstico de Paralisia cerebral e epilepsia, necessitando de

acompanhamento individualizado por Educador Social.

● 03 turmas de 2º Período – 2P A-19 alunos todos provenientes de turmas de maternal da

própria escola; 2P B-20 alunos todos provenientes de turmas de maternal da própria escola; 2P C-18

alunos todos provenientes de turmas de maternal da própria escola.

Os educandos são oriundos da região rural sendo Incra 06, Incra 07, Incra 08, Incra 09 e

Assentamento Cascalheira. Desses 40% são oriundos de famílias de baixa renda. Os demais são

filhos  de  proprietários  de  chácaras,  funcionários  públicos  e  profissionais  liberais.  Temos  01

proveniente da Casa do Caminho, um abrigo próximo à escola.

  Local de Moradia 
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O Centro de Educação Infantil 03 de Brazlândia, apesar do pouco tempo de funcionamento,

é reconhecido e  respeitado pela  excelência  do trabalho desenvolvido com Educação Infantil.  A

proposta acolhedora e integradora é motivo para a grande procura dos pais para buscar vagas para

seus  filhos.  Iniciamos  o  ano  letivo  de  2020  já  com todas  as  vagas  de  maternal  e  1º  período

preenchidas, gerando uma lista de espera o 2º período. As poucas vagas disponíveis no 2º período já

estão se esgotando.

As famílias são presentes na escola. As reuniões de pais e demais eventos têm mais de

80% de frequência, devendo-se à disposição dos funcionários da escola em adequar o Calendário

Escolar para que esses eventos aconteçam aos sábados, por ser um dia ideal para as famílias.

⮚ INSTALAÇÕES FÍSICAS

O Centro de Educação Infantil 03 de Brazlândia composto por:

● 08 salas de aula, sendo que destas 06 possuem dormitório e 04 possuem banheiro.

● 01 sala de professores;

● 08 banheiros – 04 masculinos e 04 femininos (com vasos, pias e chuveiros adequados

para as crianças);

● 02  banheiros  adaptados  para  pessoas  com  deficiência  –  sendo  01  masculino  e  01

feminino;

● 01 Sala de artes e teatro;

● 01 pátio coberto e 01 descoberto;

● 01 espaço emborrachado para instalação de parquinho;

● 01  área  gramada  com  bancos  em  concreto  e  diversas  árvores  ainda  em  fase  de

crescimento;

● 01 estacionamento;

● 01 área de serviço;

● 04 banheiros para funcionários no bloco administrativo – sendo 02 masculinos e 02

femininos;

● 02 banheiros no bloco de serviços: masculino – 03 sanitários e 02 duchas; feminino – 03

sanitários e 03 duchas;

● 01 copa para os funcionários;

● 01 sala para os vigilantes;
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● 01 depósito pedagógico;

● 01 depósito para material de limpeza;

● 01 cantina;

● Sendo 01 para perecíveis e 01 para não perecíveis;

● 01 direção;

● 01 secretaria;

● 01 sala de apoio pedagógico;

● 01 entrada para comunidade;

● 01 entrada para funcionários.

⮚ FUNÇÃO SOCIAL

O Centro de Educação Infantil 03 de Brazlândia tem como função social ser um espaço

coletivo e educativo de promoção de interações sociais, históricas e culturais que colaborem para o

processo de humanização dos sujeitos que o frequentam.

O trabalho desenvolvido tem como eixo norteador as orientações da Secretária do Estado

de  Educação  para  a  Educação  Infantil,  o  Currículo  em  Movimento  implantado  em  2018,

Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e atualmente as diretrizes apontadas e

em discussão pela Base Nacional Comum Curricular.

Concebemos as crianças como sujeitos históricos, ativos, plurais, diversos, inseridos em

contextos culturais que lhes possibilitam agir, pensar e modificar o mundo. Nessa perspectiva o CEI

entende que convivemos com diversas infâncias.

Como estamos localizados em um ambiente rural, propomos também como função social,

uma Educação do Campo que considera a diversidade contida nos espaços rurais, e os saberes ali

presentes, desconstruindo paradigmas, preconceitos e injustiças, a fim de reverter às desigualdades

educacionais, historicamente construídas, entre campo e cidade.
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⮚ PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA

A função básica da Educação Infantil está voltada para o brincar, cuidar, educar e interagir

é norteada por princípios éticos,  políticos  e estéticos,  segundo o Currículo em Movimento da

Educação Básica – Educação Infantil.

● Princípios  éticos  – referem-se à  valorização  da  autonomia,  da responsabilidade,  da

solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e

singularidades.

● Ampliação  das  possibilidades  de  aprendizado  e  de  compreensão  de  mundo  e  de  si

próprio; 

● Construção de atitudes  de respeito  e  solidariedade,  fortalecendo  a  autoestima  e  os

vínculos afetivos;

● Combate aos preconceitos, discriminações negativas e bullying;

● Conquista da independência, inclusive nos cuidados pessoais diários;

● Aprendizado sobre o valor de cada pessoa e dos diferentes grupos culturais;

● Aquisição dos valores, como os da inviolabilidade da vida humana, a liberdade e a

integridade individuais, a igualdade de direitos de todas as pessoas, a igualdade entre homens e

mulheres, assim como a solidariedade a grupos vulneráveis política e economicamente;

● Respeito à diversidade religiosa e cultural; combate a toda forma de preconceito por

raça, sexo ou religião;

● Respeito a todas as formas de vida,  o cuidado de seres vivos e a preservação dos

recursos naturais;

● Cuidado com os bens materiais e patrimônio histórico-cultural.

● Princípios políticos – referem-se à garantia dos direitos de cidadania, o exercício da

criticidade e do respeito à democracia. Dessa forma, a instituição deve proporcionar-lhe:

● Formação participativa e crítica;

● Contextos que lhe permitam expressar sentimentos, ideias, questionamentos;

● Situações  em que aprenda a  opinar  e  a  considerar  os sentimentos  e  a  opinião dos

outros sobre um acontecimento, uma reação afetiva, uma ideia, um conflito;

● Experiências  bem  sucedidas  de  aprendizagens  e  oportunidades  para  o  alcance  de

aquisições afetivas e cognitivas;

● Ampliação das possibilidades de cuidar e ser cuidada, de se expressar, comunicar e

criar, de organizar pensamentos e ideias, de conviver, brincar e trabalhar em grupo, de ter iniciativa

e buscar soluções para os problemas e conflitos que se apresentam às mais diferentes idades.
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⮚ Princípios  estéticos  – referem-se à  valorização da sensibilidade,  da criatividade,  da

ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas e culturais.

● O  envolvimento  da  criança  com  as  manifestações  artísticas  oportuniza  lhe  o

desenvolvimento  da  imaginação,  de  habilidades  criativas,  da  curiosidade  e  da  capacidade  de

expressão nas múltiplas linguagens (gestual, corporal, plástica, verbal, musical, escrita e midiática,

entre  outras),  a  partir  de  estímulos  sensoriais  e  pela  leitura  e  releitura,  criação  e  recriação,

apropriando-se de muitos saberes. Para isso, é necessário que haja:

● Valorização do ato criador das crianças, garantindo-lhes a participação em experiências

diversificadas;

● Organização de um cotidiano de situações agradáveis, estimulantes, que desafiem o que

já sabem sem ameaçar sua autoestima nem promover competitividade;

● Possibilidade de apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que circulam em nossa

sociedade, selecionados pelo seu valor formativo em relação aos objetivos definidos pelo projeto

político-pedagógico em desenvolvimento;

● Oportunidade de apreciação de suas próprias produções e a exposição a adultos e outras

crianças.

● Ressalte-se  que  esses  princípios  também  devem  guiar  as  relações  dos  adultos

(profissionais e famílias) para que lhes sejam dados suportes na consolidação da Educação Infantil.

(BRASIL, 2014)

● O cuidar na educação infantil envolve toda a complexidade do processo de crescimento

o desenvolvimento humano e, particularmente,  na infância exige que sejam observadas todas as

dimensões  que integram esse sujeito  – biológica,  emocional,  cognitiva  e  sociocultural  –  o que

oportuniza  a  criança  a  apropriação  das  atitudes  e  procedimentos  ligados  ao  cuidado  que  estão

presentes no seu entorno.

Os cuidados implementados nas práticas pedagógicas da escola integram ações educativas

que visam à independência da criança. Assim ao interagir com os seus professores, a criança pode

vivenciar e aprender que as pessoas cuidam, de diferentes formas, umas das outras e não apenas por

dependência ou necessidade derivada de uma incapacidade etária ou de desenvolvimento, mas por

se preocuparem umas com as outras. Situações do cotidiano escolar na educação infantil quando

planejadas com esses objetivos permitem a criança vivenciar um processo, um modo privilegiado de

interação cultural. (OLIVEIRA, Z. R. e colaboradores, 2012).

Com esta compreensão todas as ações planejadas envolvem o cuidar e o educar e interagir

e os princípios éticos, políticos e estéticos que regem a nossa pratica.
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O Centro de Educação Infantil 03 de Brazlândia procura integrar em suas atividades gerais

os  princípios  éticos  da  autonomia,  da  responsabilidade,  da  solidariedade  e  do  respeito  ao  bem

comum, ao meio ambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades.

O  desenvolvimento  social/  interação  da  criança  é  reconhecido  como  vital  para  o

desenvolvimento de outras aprendizagens. Para tanto os jogos, as atividades livres, as brincadeiras

estruturadas,  as artes  e qualquer  situação que permita  a ampla interação da criança  com outras

crianças e com os adultos com quem conviva contribuirá  para o desenvolvimento dos aspectos

sociais, morais, cognitivos e emocionais. São conteúdos naturais que motivam a criança a cooperar,

construir novas regras e com isso se tornar coparticipante na construção da cultura, tanto dentro do

ambiente escolar quanto na comunidade em que está inserida.

⮚MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS

A  Educação  Infantil,  primeira  etapa  da  educação  básica,  tem  como  finalidade  o

desenvolvimento  integral  da  criança,  em seus  aspectos  físicos,  psicológico,  intelectual  e  social

complementando a ação da família e da comunidade (seção II Educação Infantil – Art. 29/LDB).

A  presente  Proposta  Pedagógica  tem  como  objetivo  principal  as  crianças,  buscando

promover o seu desenvolvimento pleno e suas habilidades.

O  CEI  03  procura  ser  um ambiente  de  desenvolvimento,  no  entanto,  não  pode  ser  a

substituta  da família,  mas sim um socializador  diferente do familiar.  E, é neste contexto que a

Instituição de Ensino busca uma parceria com a família para alcançar uma educação de qualidade.

“lugar privilegiado para que as crianças tenham acesso a oportunidades de compartilhar saberes, de

reorganizar e recriar suas experiências, de favorecer vivências provocativas, inovar e criar a cultura

de ter contato e incorporar os bens culturais produzidos pela humanidade.

“Cremos  ser  nossa  missão”:  Oferecer  um ensino  de  excelência  e,  de  forma prazerosa,

desenvolver  em nossos  alunos  o  amor  pelo  conhecimento  para  crescerem pessoas  mais  felizes

selecionando e organizando situações que deverão propiciar às crianças condições básicas para que

elas se desenvolvam de acordo com suas possibilidades, respeitando cada sujeito, em suas etapas de

desenvolvimento, sua história, cultura e contexto social.

O  Centro  de  Educação  Infantil  03  de  Brazlândia  entende  ainda  que  sua  missão  está

fundamentada no respeito às diversidades e às fases do desenvolvimento infantil, que nunca serão

padronizadas.  Trabalhamos  para  que  todos  os  alunos  tenham  um  vínculo  positivo  com  o

conhecimento  e  o  gosto  pela  descoberta.  Trabalhamos  para  que  as  vivências,  o  jogo  e  as

brincadeiras, desenvolvam a habilidade de descobrir em cada informação, um significado.
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⮚ OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

O Currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam

articular  as  experiências  e  os  saberes  das  crianças  com os  conhecimentos  que  fazem parte  do

patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico.

A  educação  infantil  constitui  nessa  proposta,  o  1º  ciclo  para  as  aprendizagens.  Um

currículo  integrado  (teoria  e  prática,  interdisciplinar,  contextualizado,  flexibilizado)  apresenta

grandes  possibilidades  de  serem  incorporados  ao  dia  a  dia  das  instituições,  favorecendo  uma

organização dos tempos e espaços respeitando esse período de desenvolvimento e aprendizagem da

criança.

Nessa perspectiva temos como objetivos:

● Desenvolvimento  de  uma  imagem positiva  de  si,  atuando  de  forma  cada  vez  mais

independente e confiante em suas capacidades.

● Desenvolvimento da imaginação, da curiosidade e das variadas formas de expressão.

● Descoberta e conhecimento progressivo de seu próprio corpo, suas potencialidades e

limites, ampliando gradualmente suas possibilidades de comunicação e interação social.

● Estabelecimento e ampliação cada vez mais das relações sociais.

● Observação  e  exploração  da  natureza  e  dos  diferentes  ambientes  com  atitude  de

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

valorizando atitudes que contribuem para sua preservação.

● Expressão de emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades.

● Utilização das diferentes  linguagens ajustadas às diferentes  intenções  e  situações de

comunicação.

● Conhecimento,  respeito  e  participação  de  manifestações  culturais  de  valorização  da

diversidade,

● Compreensão da função social da leitura e da escrita.

● Construção de noções matemáticas por meio da resolução de situações problema e da

participação em atividades que requeiram tais conhecimentos.

● Brincadeiras diárias em suas diferentes possibilidades.

● Desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo acerca do contexto histórico-social.

● Conhecimento,  respeito  e  valorização da diversidade étnico-racial,  etária,  de gênero,

cultural, religiosa, biodiversidade, deficiências, entre outras.

● Interação com diferentes recursos tecnológicos, de modo a desenvolver sua autonomia e

o pensamento crítico.
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● Demonstrar gradativa organização e independência na execução das atividades da vida

diária.

● Adquirir gradativamente o domínio sobre si e sobre seus corpos, discriminando suas

partes.

● Perceber que suas ações causam reações.

● Estabelecer relações comparativas (mais que, menos que, tanto quanto, igual, diferente,

maior que, menor que, etc.)

● Manusear  objetos  planos  e  tridimensionais,  com  pesos,  comprimentos,

dimensões e de tamanhos diversos.

● Desenvolver atitudes de preservação e cuidado com o meio ambiente, com o outro, com

os animais, com a vida.

● Manipular, explorar e conhecer diferentes portadores de texto.

● Desenhar de forma livre ou dirigida, com diversos materiais e suportes, situações do

cotidiano que representam sua leitura de mundo.

● Exercitar e estimular a leitura e a escrita espontânea.

● Participar de atividades que envolvam noções matemática.

● Trabalhar com símbolos e signos.

● Contar, recontar, criar, encenar histórias, récitas, roteiros, etc.

● Apreciar, produzir e refletir sobre histórias, músicas, encenações, pinturas, danças, etc.

● Observar, realizar e registrar experimentos científicos.

● Desenvolver  a  coordenação  motora  global  por  meio  de  jogos,  danças,  ginásticas

(atividades  exploratórias  de  espaços  estruturados  com  diferentes  implementos  –  cordas,  arcos,

bastões, cones, brinquedos, etc.) e brincadeiras.

● Manifestar-se através do jogo simbólico (situações-problema cotidianas) e outros.

● Participar  de  momentos  organizados  com o propósito  de  explorar  as  manifestações

culturais e as atividades previstas no calendário escolar.

⮚ O CUIDAR E EDUCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Na Educação Infantil é clara a necessidade da construção de uma proposta pedagógica

centrada na criança, em seu processo de desenvolvimento e aprendizagem, onde o cuidar e o educar

são indissociáveis, uma vez que o seu desenvolvimento está ligado às aprendizagens realizadas por

meio das interações estabelecidas com o outro, que ao mesmo tempo influenciam e potencializam

seu crescimento individual e a construção de seu saber cultural.
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O cuidar  não  se  relaciona  apenas  com o desenvolvimento  físico,  mas  também com o

emocional, com o cognitivo e com o social da criança, pois à medida que vão sendo satisfeitas suas

necessidades primárias vão surgindo outras relacionadas à exploração do mundo, de si mesmas e do

outro.

O mais importante, no cuidado, é compreender como ajudar o outro a se desenvolver como

ser humano. Cuidar significa valorizar e ajudar a ampliar capacidades.  O cuidado é um ato em

relação ao outro  e  a  si  próprio,  que possui  uma dimensão expressiva  e  implica  procedimentos

específicos.

Educar é estimular os estudantes, oferecer condições para que as aprendizagens ocorram

de  forma  integrada  e  possam  contribuir  para  o  desenvolvimento  das  capacidades  de  relação

interpessoal  em atitude  de  aceitação  às  diferenças,  de  respeito,  de  confiança  e  de  acesso  aos

conhecimentos da realidade social e cultural.

É proporcionar situações que estimulem a curiosidade com consciência e responsabilidade

valorizando  sua  liberdade  e  capacidade  de  aventurar-se.  Portanto  conceber  uma escola  onde  o

cuidar  e  educar  estejam  presentes  é  pensar  um espaço  educativo  com  ambientes  acolhedores,

seguros, instigadores, com profissionais bem qualificados, que organizem e ofereçam experiências

desafiadoras.

Isso pode ser concretizado por meio de uma metodologia dialógica, onde as descobertas, a

ressignificação dos conhecimentos, a aquisição de novos valores, a relação com o meio ambiente e

social, a reconstrução da identidade pessoal e social sejam orientadas, de modo que o estudante se

torne  protagonista  de  sua  própria  história.  É  importante  a  escola  de  educação  infantil  ter  a

consciência de que, conforme Pessoa (2000) “toda ação educativa supõe a presença de um professor

e um aluno interagindo afetivamente nas mais diversas situações, afetando e sendo afetado um pelo

outro.

Acolher  o  aluno,  sem  uma  idealização,  reconhecendo,  respeitando,  valorizando  suas

qualidades e investindo neste como um ser único e especial é uma forma de educar e cuidar que

deve estar totalmente presente nas práticas da escola.

⮚ BRINCAR E INTERAGIR

O currículo da educação infantil aponta que na primeira infância as interações são muito

importantes, tendo em vista que, por meio delas, a criança irá interagir tanto com outras crianças,

quanto com os adultos, o que contribuirá efetivamente para seu desenvolvimento.

A maneira como as interações acontecem no âmbito da instituição influencia na qualidade
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do processo de aprendizagens e desenvolvimento.

O brinquedo e a  brincadeira  sobressaem por  caracterizarem a  comunicação  infantil.  A

opção pelo brincar desde o início da educação infantil é o que garante a cidadania da criança e ações

pedagógicas de maior qualidade.

Brincando a criança lança mão de variadas formas de expressão: faz gestos, fala, desenha,

constrói,  imita,  brinca  com  sons,  canta  e  outros;  brincar  é  condição  de  aprendizagem  e,  por

desdobramento,  de  socialização.  E  para  as  crianças,  brincar  é  coisa  muito  séria,  é  uma  das

atividades principais.

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

contribui de modo mais decisivo no processo de desenvolvimento infantil.

⮚ EDUCAÇÃO INTEGRAL

Dentre  as  metas  do  Plano  Distrital  de  Educação  (PDE),  Lei  nº  5.499/2015  que,  em

harmonia  com o Plano Nacional  de Educação,  a  de número 6 prevê a  ampliação da  oferta  de

educação em tempo integral para a educação básica.

Nessa perspectiva o CEI 03 de Brazlândia, desde sua concepção, vem buscando ofertar aos

seus alunos essa ampliação de tempo e atividades. Todos os pais/responsáveis foram consultados no

ato da matrícula sobre a adesão à educação integral.

Em 2018 iniciamos nossas atividades em 22 de outubro com 04 turmas, sendo:

● 02 turmas de Maternal II - totalizando 34 alunos, que foram matriculados diretamente

na escola e encontravam-se sem estudar.

● 02 turmas de 1º Período – a turma A veio remanejada da EC Incra 06, acompanhados da

professora Lídia Inácio, e a turma B foi composta por alunos que se encontravam foram da escola

ou transferidos de outras unidades de ensino.

Adesão à Educação Integral

   

 Sim

      Não
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O horário de atendimento  foi  definido para o vespertino,  para que a turma que estava

remanejada da outra escola não sofresse grandes alterações em sua rotina, sendo de 12 as 17 horas.

Essa turma permaneceria realizando as atividades da educação integral, que aconteciam as terças,

quartas e quintas, na escola anterior. Isso muito nos preocupou em função do deslocamento, apesar

da proximidade, pois são crianças pequenas e seria bastante cansativo.

Outro fator de preocupação é que a turma B não poderia ser incluída nas atividades, pois a

escola já tinha cronograma fechado desde o início do ano e não conseguiria estender o atendimento

a mais uma turma.

Dessa forma, apesar de já bastante adiantado o ano letivo,  pedimos ao coordenador da

Regional de Brazlândia,  o encaminhamento de dois educadores sociais  para que iniciássemos o

atendimento em horário integral, pelo menos para as duas turmas de primeiro período, nos dias e

horários em que a turma A era atendida.

No ano de 2019 iniciamos  com 06 oficinas  (Jiu-jitsu;  horta;  culinária;  inglês;  música;

capoeira),  posteriormente  foram incluídas  slackline  e  hora do conto,  explorando o ambiente  da

ludoteca com atividades recreativas.

Dentre  as  sugestões  colhidas  estavam  horta  educativa;  balé;  dança  urbana;  jiu-jitsu

ludoteca: teatro, leitura, contação de história e brincar livre; psicomotricidade; jogos cooperativos;

oficina de artes com reaproveitamento de materiais;  capoeira;  inglês;  informática e alimentação

saudável com reaproveitamento de alimentos.

Nesse  momento  avaliativo,  que  culminou  em  15  de  dezembro  de  2018,  ficou  ainda

definido pela assembleia que o atendimento para 2019 seria PROEITI – Programa de Educação

Integral em Tempo Integral. Foi então feita a adesão na educação integral nesses moldes junto à

SEEDF.

A partir dessas sugestões e da definição do PROEITI iniciamos a organização dos moldes de

atendimento que seriam realizados no ano letivo. Após inscrição, entrevista e classificação dos ESV –

Educadores Sociais Voluntários, conseguimos selecionar para atuar em horta educativa; jiu-jitsu; capoeira;

inglês  e  alimentação  saudável  com  reaproveitamento  de  alimentos.  Selecionamos  ainda  03 educadores

sociais para atuarem como monitores de creche para as turmas de Maternal II e 02 monitores de ANEE.

As  demais  atividades  ludoteca:  teatro,  leitura,  contação  de  história  e  brincar  livre;

psicomotricidade;  jogos  cooperativos  e  oficina  de  artes  com  reaproveitamento  de  materiais  seriam

desenvolvidas pelos professores regentes.

Os horários ficam de 07:30 às 17:30 sendo que na rotina acontecem os momentos do descanso,

banho e atividades recreativas. São servidas cinco refeições diárias: café da manhã, colação, almoço, lanche

da tarde e jantar.

Já pensando nos moldes da educação integral para o ano de 2020, iniciamos com uma
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ampla pesquisa com os pais  e professores,  ao final  de 2019, para avaliação das atividades  que

haviam sido desenvolvidas e sugestões para implementação. E apesar da comunidade escolar ter

gostado das atividades propostas em 2019, foram necessários cortes de algumas oficinas devido aos

cortes financeiros  da Secretaria  de Educação,  restringindo também a quantidade de Educadores

Sociais para auxílio e acompanhamento dos mesmos.

Para o ano atual, não haverá hora do banho, por falta de Educadores Sociais, estrutura e

por conta da dinâmica pedagógica, ficando esse momento apenas para situações de emergência.

Embora há necessidade desse momento de higienização, uma vez que as crianças passam 10 horas

aula neste estabelecimento de ensino.

⮚ PRINCÍPIOS

● Integralidade –  é um princípio que busca dar a devida atenção a todas as dimensões

humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais; ou seja, a

integralidade vai além do aumento do tempo do estudante da Unidade Escolar, já que se deve levar

em consideração que o processo formativo acontece ao longo da vida de uma pessoa, e que a escola

contribui  com  a  formação  humana  “por  meio  de  práticas  educativas  a  diversas  áreas  do

conhecimento, tais como cultura, artes, esporte, lazer, informática, entre outras, visando ao pleno

desenvolvimento das potencialidades humanas”. Nessa direção, este é, provavelmente, o princípio

que mais desafia o “fazer educação” na Unidade Escolar, uma vez que propõe agregar à formação

do estudante aspectos que preveem a valorização do potencial cognitivo e intelectual;

● Intersetorialidade  –  assegura  políticas  públicas  de  diferentes  campos,  a fim  de

“potencializar  a  oferta  de  serviços  públicos  como  forma  de  contribuição  para  a  melhoria  da

qualidade da educação.”

● Transversalidade  –  busca  por  em  prática  a “concepção  interdisciplinar  de

conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos estudantes e da

comunidade.”;

● Diálogo escola-comunidade – procura “legitimar os saberes comunitários como sendo

do mundo e da vida, pensando na Unidade Escolar como abertura para resgatar tradições e culturas

populares.”;

● Territorialização – o propósito é ultrapassar os muros das escolas fazendo parcerias com a

comunidade para “criação de projetos socioculturais significativos e para melhor aproveitamento das

possibilidades educativas”;
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● Trabalho em rede e convivência escolar – “todos devem trabalhar em conjunto, trocando

experiências  e  informações,  com o  objetivo  de  criar  oportunidades  de  aprendizagem para  todas  as

crianças, adolescentes e jovens.” Afinal, “o estudante não é só do professor ou da escola, mas da rede,

existindo uma corresponsabilidade pela educação e pela formação do educando”.

Considerando os princípios relatados nossa proposta de educação integral foi sendo construída

de  modo  a  contemplar  atividades  pedagógicas,  culturais,  artísticas,  técnico-científicas  e  esportivas

relacionadas às áreas do conhecimento, concepções e eixos-transversais. Atividades, essas, prazerosas e

que possibilitem a interação e socialização dos alunos nos meios e espaços fora do ambiente escolar.

As atividades, abaixo, ocorrem dentro de um cronograma semanal:

● Capoeira  –  O atendimento  é  feito  por um educador social  voluntário com formação e

experiência comprovada por declaração. Todas as turmas serão atendidas. 

● Alimentação saudável e reaproveitamento de alimentos –  As oficinas acontecem nas

salas de aula ou no pátio, a depender na necessidade de espaço, por uma educadora social formada em

nutrição. As atividades desenvolvidas estão sempre em consonância com o projeto de horta educativa,

os cardápios da escola e os temas trabalhados nas turmas e no coletivo da escola. O principal objetivo é

estimular o consumo de alimentos saudáveis através de receitas saborosas.

● Teatro e Artes – As atividades são desenvolvidas por uma educadora social voluntária sob

supervisão  da  coordenação  pedagógica.  São  trabalhadas  historinhas  infantis  explorando  oralidade,

ordem cronológica de fatos, ouvir e recontar. Utilização de recursos voltados para a sustentabilidade,

recicláveis. Exploração do corpo, movimentos e socialização.

● Corpo  e  Movimento: Trabalho  de  desenvolvimento  corporal,  socialização,

psicomotricidade, jogos cooperativos, aprimoramento e aprendizagens em autonomia. Esse atendimento

será realizado por uma Educadora Social. Sob supervisão da Coordenadora do Integral.

● Musicalização: Trabalho  desenvolvido  por  um  Educador  Social,  supervisionado  pela

Coordenação do Integral. Com o objetivo de iniciar a musicalidade; aprender a ouvir através da música;

desenvolver a expressão de sentimentos, ideias e valores culturais; inclusão social e integração por meio

da comunicação e relações sociais.
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✔ EIXOS  TRANSVERSAIS  -  ORGANIZAÇÃO  DO  TRABALHO  PEDAGÓGICO  DA

ESCOLA

A organização do trabalho pedagógico é de suma importância na condução e consolidação

do processo educativo,  sobretudo na  educação infantil.  Para  orientar  o  trabalho pedagógico  do

desenvolvimento infantil, é preciso promover uma ação educativa devidamente planejada, efetiva e

aberta  ao  processo  avaliativo.  Por  isso  é  imprescindível  pensar  os  tempos,  os  ambientes,  os

materiais,  bem  como  as  rotinas  que  são  organizadas  nesse  contexto  educativo.  O  trabalho

pedagógico desenvolvido nesta Unidade de Ensino é baseado nos eixos transversais – educação pra

a  diversidade;  educação  para  a  sustentabilidade  e  cidadania  e  educação  em e  para  os  direitos

humanos e os eixos integradores educar, cuidar, brincar e interagir.

Deste modo, tanto o planejamento de educação anual, quanto os planejamentos de rotina

realizados pela equipe gestora, coordenadores e corpo docente consideram tantos os eixos quanto os

campos  de  experiências  e  sugestões  de  trabalho  pedagógico  apresentados  no  Currículo  em

Movimento. Estando assim organizados:

✔ Planejamento anual / semanal

No início do ano letivo é realizada uma reunião entre a equipe gestora, coordenadores,

corpo  docente,  demais  funcionários  e  pais  de  alunos  onde  é  apresentada  a  proposta  geral  de

atendimento ao educando e ao mesmo tempo é oportunizado aos pais e aos alunos participarem da

construção do planejamento anual. Em outro momento de posse das sugestões coletadas a equipe

gestora  e  corpo  docente  se  reúnem  para  a  efetiva  construção  do  plano  pedagógico  e

desenvolvimento de atividades semanalmente.

✔ Metodologia

O Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

(SEEDF), um dos norteadores do trabalho pedagógico desenvolvido nesta Unidade, fundamenta-se

na  Pedagogia  Histórico-Crítica  e  na  Psicologia  Histórico-Cultural.  Assim,  as  atividades

desenvolvidas no Centro de Educação Infantil 03 de Brazlândia (CEI 03), o primeiro Centro de

Educação Infantil  do Campo do DF,  não podem desconsiderar  o  contexto  social,  econômico e

cultural  de  sua  comunidade,  entendendo  que  crianças  de  uma  mesma  idade  apresentam

aprendizagens e desenvolvimentos distintos. Outra opção metodológica se baseia na perspectiva de
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construção que privilegie a formação de conceitos científicos.

✔ Datas Comemorativas:

Após  discussão  do  tema  entre  Equipe  Gestora,  Coordenadores  e  Corpo  docente,

considerando  a  relevância  de  algumas  datas  para  a  formação  da  cidadania  e  a  afirmação  da

identidade  do  sujeito  (criança),  optou-se  por  elencar  algumas  datas  a  serem  trabalhadas,

respeitando-se neste trabalho a diversidade cultural, religiosa e étnica da comunidade.

Desta forma datas vinculadas a religiosidade ou inócuas para o trabalho pedagógico foram

suprimidas. O dia das mães e o dia dos pais, dia dos avós passaram a pertencer a um projeto maior

denominado Festa da Família.  Nesta festa se trabalha a diversidade familiar,  os diversos papéis

inerentes  a  cada  membro  da  família  destacando-se  e  valorizando  as  figuras  do  pai,  da  mãe

(biológica, adotiva e social) e do cuidador ou responsável pela criança.

Festejos  de  cunho religioso  como,  por  exemplo,  a  Páscoa  e  o  Natal  o  CEI  03  tem a

preocupação em trabalhar e respeitar a diversidade religiosa após uma ampla pesquisa no ato da

matrícula  sobre  essa  diversidade,  já  a  festa  junina  é  trabalhada  como uma  festa  cultural,  para

promover  a  integração  das  famílias  que  são  oriundas  de  vários  estados  brasileiros,  onde

compartilharemos  alimentos  produzidos  pela  própria  comunidade,  tendo  como  proposta  a

valorização dos diversos pratos típicos; festa da primavera, com o objetivo de integrar o trabalho

com as estações do ano, comidas típicas regionais, brincadeiras e danças, assim como a participação

da comunidade escolar .

Outras  datas  como  Descobrimento  do  Brasil,  Dia  do  Índio,  Aniversário  de  Brasília,

Independência do Brasil foram absorvidas no planejamento pedagógico como temas transversais. E

com  o  intuito  de  participar  de  visitas  turísticas  e  eventos  promovidos  por  órgãos  públicos  e

privados, há necessidade de transporte devido a localização onde a escola está e as limitações de

recursos financeiros das famílias.
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⮚ TRABALHOS PEDAGÓGICOS DESENVOLVIDOS NO CEI 03

✔ Semana de Adaptação:

O ingresso da criança na escola nem sempre acontece com tranquilidade. É comum que

algumas crianças se sintam inseguras em ficar distantes dos pais por um longo período de tempo,

por isso, é necessário que haja uma parceria entre a família e a escola, de modo que o processo de

adaptação  ocorra  da  melhor  maneira  possível.  O  momento  de  adaptação  acontece  de  forma

diferenciada, e necessita de um período maior de redução de horário (nas 2 primeiras semanas de

aula), observada a necessidade de ambientação e acolhimento das crianças. Das 10 horas previstas

para o PROEITI, são trabalhadas 5 horas no matutino, onde cada turminha é acompanhada pelos

dois professores da turma. Há planejamento de atividades diversificadas como: brincadeira de roda,

contação de histórias, uso de brinquedos, massinha, etc. Os pais são orientados quanto à postura

mais adequada para o processo de ambientação por meio de bilhetes, grupos de watsapp fazendo

orientações individualizadas quando necessário e convidando os pais para participarem de reuniões

no início do ano letivo.

✔ Dia do Brinquedo:

Escolhemos  a  sexta-feira  como  dia  de  valorização  dos  brinquedos  e  brincadeiras  na

educação infantil  visando incentivar  o trabalho pedagógico lúdico.  Neste dia  cada criança pode

trazer  de  casa  um  brinquedo  onde  é  feito  a  socialização,  incentivando  a  troca,  a  partilha,

cumprimento de regras e a boa convivência. É desenvolvido durante todo o ano letivo.

✔ Psicomotricidade:

Desenvolvido em sala de aula, nos solários, nos dormitórios que já são preparados com

emborrachados e ambientes externos. É desenvolvido e acompanhado pelo professor regente e por

monitores caso a turma tenha direito.  Desenvolvido durante todo o ano letivo. Todas as turmas

seguem um cronograma de atividades  como a capoeira  e  o  corpo em movimento  que também

pertencem ao trabalho de um trabalho de coordenação, psicomotricidade e movimento.
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✔ Festa da Família:

Tem como objetivo oferecer às famílias e à criança conhecer os diversos tipos de família

da sociedade moderna e valorizar  a sua própria organização familiar  e os membros com quem

convive diretamente.  Acontece geralmente nos meses: maio e agosto.  Precisaremos também do

transporte escolar para que a família esteja presente e seja oportunizado sua participação.

✔ Chá da Vovó: 

Uma tarde com atividade envolvendo a participação dos avós, com brincadeiras, contação

de histórias e proporcionar o estreitamento e valorização do relacionamento familiar  desse ente

querido.

✔ Festa junina:

Tem por objetivo ampliar o conhecimento do aluno quanto à cultura local e a diversidade

do país,  valorizando em todas as suas representações.  Ocorrerá no mês de junho. Precisaremos

também  do  transporte  escolar  para  que  a  família  esteja  presente  e  seja  oportunizado  sua

participação.

É promovida tanto pela escola como pelas famílias, onde eles trazem pratos típicos que são

degustados  no  coletivo.  É  uma  festa  com  propósito  de  angariar  recurso  financeiro  junto  a

comunidade escolar e interagir a parceria família e escola.

✔ VIII Plenarinha 2020 – “ Musicalidade das infâncias: de cá, de lá e de todo o lugar”

A VIII Plenarinha – 2020, com foco no universo da relação entre musicalidade e infância,

traz uma proposta de trabalho com textos, sugestões de músicas, filmes e leituras diversas.

Também integra a participação das crianças em um concurso de desenhos, o que promove

o  reconhecimento  das  habilidades  individuais  e  também  das  potencialidades  que  envolvem  a

diversidade.
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✔ Desfile Cívico do Incra 08:

Com base nas matrículas, o CEI 03 percebeu que muitos alunos residem na região do Incra

08. Tornou-se importante, então, a participação no Desfile Cívico desta comunidade, de forma a

prestigiar  e  valorizar  esta  solenidade  bem como a  própria  comunidade.  Sendo necessário  para

efetiva participação, o transporte escolar.

✔ Dia do Campo:

No ano de 2019 O Dia do Campo aconteceu em um espaço de formação e diálogo que visa

à  troca  de  saberes,  experiências  e  projetos  desenvolvidos  a  partir  dos  princípios  e  matrizes  da

Educação do Campo,  sendo o Inventário  Social,  histórico,  cultural  e  ambiental  das  Escolas  do

campo  da  SEDF  a  principal  proposta  didática  norteadora  de  todo  o  processo.  As  atividades

relacionadas  ao  campo,  como  reconstrução  do  inventário  e  outras  atividades  relacionadas  se

desenvolveram ao longo do ano.

Para 2020, temos como proposta um Pic Nic com a família, do qual contaremos com a

integração de parcerias (ARCAG; CRE; Escola do Incra 06;Escola Parque e outros órgãos públicos

ou privados) para tornar esse momento prazeroso e divertido, resgatando valores e princípios, bem

como promover tempo de qualidade para os relacionamentos na família. Precisaremos também do

transporte escolar para que a família esteja presente e seja oportunizado sua participação.

✔ Encerramento do 2º Período:

A permanência das crianças na Educação Infantil é curta e para marcar essa passagem e a

transição para o Ensino fundamental a nossa Instituição de Ensino proporciona um momento de

encerramento dessa fase. Uma culminância com apresentações e com a participação das famílias.

As turmas de 2º período por estarem saindo da escola também participam de um dia diferente com

brincadeiras  e  lanche  festivo,  além  de  contar  com  um  dia  simbólico  para  a  formatura  e

comemoração  em  casa  de  festa,  sendo  necessário  o  transporte  escolar  para  contribuir  com  a

participação efetiva de todos.
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✔ Viva a diversidade!

Em cumprimento  a  lei  nº  10.639/03 que  institui  o  Ensino a  história  Africana  e  Afro-

brasileira nas escolas e a lei nº 11645/08 - que institui o ensino da cultura africana e indígena nas

escolas.  E  em consonância  com o currículo  em movimento  da SEEDF,  que define  como eixo

transversal  a  diversidade  étnica-  racial,  cultural,  artística,  linguística,  religiosa,  etc.  Propomos

explorar, conhecer, respeitar, valorizar a grande contribuição das matrizes étnicas para formação do

povo brasileiro (AFRICANA, INDÍGENA E EUROPEIA), na perspectiva de construir atitudes de

respeito às diversidades, formar identidades, valorizar, denunciar e superar o racismo e preconceito

presentes na sociedade brasileira e na escola. As temáticas indígenas e africanas serão exploradas

no planejamento diário e sua culminância na semana da consciência negra, com a participação das

famílias, que apreciarão o trabalho realizado.

✔ Outras Atividades:

Atividades planejadas anualmente e realizadas ao longo do ano letivo. Excursões (teatro,

zoológico, cinema, museu, visita aos pontos turísticos de Brazlândia e de Brasília, Visita a chácara

do professor, etc.) Semana da Criança, Semana da Pessoa com Deficiência, Semana Distrital da

Educação Infantil. Precisaremos também do transporte escolar para que todos estejam presentes e

seja oportunizado sua participação.

✔ Coordenação Pedagógica:

Considerando os eixos do currículo e suas diversas linguagens essa unidade constrói o seu

trabalho de forma interdisciplinar. São consideradas as sugestões de trabalho com essas linguagens

para cada período constantes no quadro organizativo do Currículo em Movimento. Semanalmente

os professores e coordenadores se agrupam de acordo com o período que atende para definir  e

planejar as atividades tanto em classe como extraclasse que se desdobrarão ao longo da semana.

Sendo a quarta-feira  reservada para estudos e discussões coletivas  sobre o trabalho pedagógico

desenvolvido na escola além de outros assuntos de interesse do grupo.
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✔ Rotina Escolar:

O trabalho na Educação Infantil do Distrito Federal é baseado no Currículo em Movimento

da Educação Básica – Educação Infantil que adota como eixo integrador: Educar e cuidar, brincar e

interagir.

A organização do trabalho pedagógico deve considerar as relações e os vínculos que a

criança precisa estabelecer tanto com seus pares quanto com os adultos que a estão acompanhando.

Para  construção  e  o  fortalecimento  de  interações  e  do  vínculo,  é  imprescindível  a

convivência diária continua e esta depende de uma rotina dinâmica motivadora e inovadora.

À luz  das  DCNEI  e  da  BNCC,  a  2ª  edição  do  Currículo  em Movimento  do  Distrito

Federal- Educação Infantil adota uma organização que emerge dos direitos de aprendizagens, que

asseguram:

(...) as condições para que as crianças aprendam em situações

nas quais possam desempenhar  um papel  ativo em ambientes

que as convidam a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas

a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si,

os outros e o mundo social e natural (BRASIL, 2017, p.33).

Dos  direitos  de  aprendizagem  e  desenvolvimento,  emergem  os  cinco  campos  de

experiência, a saber: O Eu, o Outro e o Nós; Corpo, gestos e movimentos; Escuta, fala, pensamento

e  Imaginação;  Traços,  sons,  cores  e  formas  e  Espaços,  tempos,  quantidades,  relações  e

transformações (Currículo em Movimento – Educação Infantil) .

Ainda  de  acordo  com  a  BNCC,  os  campos  de  experiência  “constituem  um  arranjo

curricular que acolhe as situações de experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus

saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural”.  (BRASIL,

2017, p.38)

O trabalho pedagógico é desenvolvido com base em uma rotina diária que compreende os

seguintes momentos:

● Entrada Coletiva: momento de socialização com músicas infantis e agrupamento com

as outras crianças da escola, professores, direção e demais funcionários. Café da manhã: momento

em que as crianças...

●Hora  do  brincar:  momento  de  ludicidade  onde  as  crianças  brincam  de montar  e

desmontar, classificar, seriar, criar, compartilhar brinquedos e manusear materiais diversos.
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● Rodinha:  Neste  momento  as  crianças  são  estimuladas  a  cantar, compartilhar

experiências,  conhecer  manifestações  culturais,  valorizar  a  diversidade,  ouvir  histórias,

compreender a leitura como fonte de informação, prazer e entretenimento. Na rodinha, também são

desenvolvidas atividades que estimulam a construção do conhecimento acerca de diversos eixos,

como,  por  exemplo,  marcação  do  dia  no  calendário,  quantos  somos,  como  está  o  tempo,

brincadeiras com crachás contendo os nomes das crianças, jogos dos mais diversos tipos (visando

apresentá-los às crianças para que, depois, possam brincar sozinhas)

● Hora  do registro  escrito:  momento  em que  as  crianças  usando  materiais diversos

sistematizam e registram os conhecimentos que estão sendo trabalhados em sala de aula.

● Higiene e Lanche: momento de utilizar o banheiro, lavar as mãos, escovar os dentes, se

alimentar, tudo realizado de forma lúdica e prazerosa buscando desenvolver hábitos saudáveis.

● Parque/ Atividade fora da sala de aula: Na Educação Infantil, o principal objetivo do

trabalho  com o  movimento  e  expressão  corporal  é  proporcionar  à  criança  o  conhecimento  do

próprio corpo,  experimentando as  possibilidades  que ele  oferece.  O momento  do parque e  das

atividades fora da sala, também, auxilia no desenvolvimento da motricidade e da socialização. São

atividades  acompanhadas  pelo  professor  que  ajuda  a  resolver  os  conflitos  que  surgem  nas

brincadeiras  quando,  porventura,  as  crianças  não  forem  capazes  de  solucioná-los  sozinhas.  E

estimula  aprendizagens  significativas  sendo,  portanto,  um  espaço  importante  para  o  efetivo

desenvolvimento global da criança.

● Atividades no solário: É o espaço interligado a sala de aula onde o professor trabalha

atividades  livres  e  atividades  para  desenvolver  a  psicomotricidade.  São  jogos  cooperativos,

amarelinha, pular corda entre outros.

● Almoço/jantar:  Todas as atividades na educação infantil envolvem o cuidar e o educar.

Portanto na hora das refeições,  o  profissional  da educação também está educando,  pois  informa as

crianças da importância da alimentação saudável e do autosservimento, sobre o modo de sentar-se à

mesa, como utilizar os talheres, a mastigação correta,  entre outras práticas sociais. É realizado num

espaço preparado com carteiras e cadeiras, pois ainda não temos refeitório. Devido a demanda e aos

horários da refeições (05 refeições diárias), há necessidade de mais um servidor na cantina, assim como

necessitamos de 01 refeitório para melhor servir e atender as necessidades das crianças.

● Sono/descanso: As crianças têm necessidades diferentes, inclusive de sono, e isso precisa

ser respeitado. No contexto da escola, as crianças têm um momento de mais ou menos 1 hora logo após

o almoço. Nem todas as crianças dormem, mas tem garantido o momento para descanso.
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● Atividades Recreativas: Percebeu-se a necessidade de uma adequação no horário por ter

ampliado a oferta de atividades e espaço. O cronograma estará relacionado as atividades do integral e a

dinâmica proposta para as atividade pedagógicas destinadas para cada turma.

⮚ ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO

Avaliar é uma ação indispensável para compreender, validar ou redimensionar o trabalho

pedagógico.  Em se  tratando  do  trabalho  em instituições  de  educação  coletiva  para  a  primeira

infância, é preciso pensar sobre avaliação na Educação Infantil formativa.

Seguindo o que é sugerido pela SEEDF nas Diretrizes de Avaliação Educacional para a

Rede Pública 2014/ 2016, e o que estudos recentes da literatura versam sobre o tema, como por

exemplo, Hoffmann (2012), esclarece que o olhar avaliativo não deve ser apenas sobre as crianças,

mas sobre elas no âmbito da instituição como todas as suas variáveis.

Tendo esta compreensão o CEI 03 adota a avaliação formativa para a educação infantil.

Esta  se  dá  pela  observação  sistemática,  registros,  fichas,  questionários,  relatórios,  portfólios

(coletânea das produções da criança) e a escuta sensível das crianças, de suas famílias e toda a

comunidade escolar. Esses dados são analisados conjuntamente e usados pelo professor como fonte

de pesquisa a fim de perceber o desenvolvimento do aluno durante o processo.

Semestralmente  essas  informações  comporão  o  Relatório  Descritivo  e  Individual  de

Acompanhamento  Semestral  –  RDIA,  documento  oficial  de registro  de  avaliação  formativa  do

aluno. Segundo o currículo em movimento da educação básica – educação infantil a coordenação

pedagógica e o conselho de classe são espaços privilegiados para pensar, planejar, avaliar e avaliar-

se.

O Conselho de classe tem por objetivo o acompanhamento e a avaliação do processo de

desenvolvimento do estudante. Por orientação da Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento

e  Avaliação,  realizaremos  o  conselho  de  classe  na  educação  infantil  com  a  participação  dos

professores,  coordenadores,  equipe  de  direção.  O  conselho  de  classe  acontecerá  uma  vez  por

semestre. O trabalho pedagógico desenvolvido em sala de aula é avaliado bimestralmente durante a

reunião de pais e os dados coletados são apresentados e discutidos nas coordenações pedagógicas.
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⮚ ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

A organização  curricular  tem como objetivo  integrar  as  aprendizagens  que  vão  sendo

incorporadas  pelas  crianças  tanto dentro como fora da instituição  educacional  pressupondo que

terão a oportunidade de trilhar um longo processo de escolarização e aprendizagem.

Reconhecendo a criança como sujeito histórico e de direito, que constrói sua identidade

pessoal nas interações práticas cotidianas que vivencia e nas suas relações com o grupo onde vive,

esta  Unidade  de  Ensino procura  organizar  o  currículo  de  modo  a  propiciar  aos  discentes  uma

formação integral por meio de vivências e aprendizagens significativas.

Tendo como pilar na ação pedagógica os interesses, as necessidades, as realidades e os

conhecimentos infantis. As aprendizagens devem se apoiar nos direitos de conviver,  de brincar,

participar,  explorar,  expressar  e  se  conhecer.  Desses  direitos,  emergem  os  cinco  campos  de

experiências, a saber: O Eu, o Outro e o Nós: Propõe que as crianças descubram a si mesmas, aos

grupos das quais fazem parte (família e/ou responsáveis, instituição de educação para a primeira

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

alteridade. Corpo, gestos e movimentos: Esse campo de experiência propõe o trabalho voltado ao

desenvolvimento corporal da criança que, ao se expressar, interage com o mundo desde muito cedo

por meio de gestos e movimentos corporais, sejam eles dotados de intencionalidade ou de impulsos

próprios  da  infância,  bem  como  de  espontaneidade  ou  coordenação  de  movimentos,  gestos  e

sentidos. A criança brinca e interage em diversas situações sociais e culturais as quais está exposta,

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

tomando consciência de sua corporeidade.

Traços,  sons,  cores  e  formas:  Abrange  o  trabalho  educativo  que  evidencia as

manifestações artísticas, culturais e cientificas como aporte de desenvolvimento infantil, sejam elas

locais ou de maior amplitude, como regionais, nacionais ou internacionais.

A criança  como sujeito  social  e  cultural  produz  cultura  e  traz  consigo  experiências  e

vivencias provenientes de suas relações nos diversos grupos sociais aos quais pertence. Portanto,

cabe ressaltar que, como organizador da prática educativa com a criança, o professor de educação

infantil,  ao  voltar  seu  olhar  e  escuta  sensível  ao  que  a  criança  expressa,  precisa  ampliar  sua

percepção acerca dos contextos envolvidos em seu desenvolvimento nesse campo de experiência

valorizando as diversas formas de expressão e linguagens. Escuta, fala pensamento e imaginação:

Esse campo de experiência estabelece interlocuções mais prementes com as linguagens oral, escrita,

corporal,  artística  e  interações  com a natureza  e  a  sociedade,  embora  dialogue  com as  demais

linguagens. Na educação infantil é importante que as crianças participem de experiências de falar e
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ouvir, de forma a potencializar sua participação na cultura falada, oral ou gestual, pois é na escuta

de  histórias,  na  participação  em  conversas,  nas  descrições,  nas  narrativas  elaboradas

individualmente  ou em grupo e nas  implicações  com as  múltiplas  linguagens  que a  criança  se

constitui  ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social  (Brasil,  2017, p.40)

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

currículo  propõe  que  as crianças  experimentem  o  mundo  ao  seu  redor,  enquanto  investigam,

descobrem, interagem, elaboram e transformam a sociedade na qual estão inseridas.

De  acordo  com  Arce,  Silva  e  Varotto  (2011),  a  criança,  desde  pequena,  busca

compreender, assim como o cientista, o mundo ao seu redor, partindo de sentimentos de admiração,

encantamento e curiosidade diante dele.

Levando em conta a interlocução entre as múltiplas linguagens da infância, neste campo de

experiência as linguagens mais presentes são as de matemática e interações com a natureza e a

sociedade, embora também haja conexões com as demais.

⮚ PLANO DE AÇÃO – Gestão Administrativa

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES
/ESTRATÉGIAS PÚBLICO

CRONOGRAM
A

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

-  Promover

responsabilidade

social  de  todos

os  envolvidos,

assegurando  a

qualidade,  a

equidade;

-Propiciar  aos

educandos  uma

alimentação

saudável  e

balanceada;

-  Conservar  o

-  Observância

do

comprimento

de prazos para a

entrega  de

documentação;

-Registrar  em

atas  todas  as

reuniões  e

decisões

coletivas  e/ou

individuais;

-Informar  à

-  Toda  a

comunidade

escolar, pais,

alunos  e

funcionários;

-  Ano  letivo  de

2020

- Por meio da aplicação

de  diferentes

instrumentos  de

avaliação possibilitando

o  conhecimento  da

realidade  para  sanar  as

dificuldades

encontradas;

-  Análise  de  resultados

utilizando  a  avaliação

institucional;

-Observando  o

ambiente  escolar  para
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ambiente escolar

organizado

limpo  e  arejado

para o bem estar

de todos;

comunidade

escolar  sobre  o

andamento  das

atividades

administrativas

e  dificuldades

encontradas

para  a

realização  do

trabalho;

-Assegurar

condições  de

um ambiente de

trabalho

favorável  e  de

condições

materiais

necessárias  à

execução  dos

objetivos;

-Assegurar  a

conservação,

higiene,

limpeza

manutenção  e

preservação  do

patrimônio

escolar.

verificar  possíveis

falhas;
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⮚ PLANO DE AÇÃO – Gestão Financeira

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES
/ESTRATÉGIAS PÚBLICO

CRONOGR
AMA

AVALIAÇÃ
O DAS
AÇÕES

-  Aperfeiçoar  e

otimizar a aplicação

dos  recursos

financeiros  das

atividades

pedagógico-

administrativa,  em

conformidade  com

as  legislações

vigentes  a  Proposta

Pedagógica  da

Escola,  e  com  a

participação  da

comunidade escolar.

-Incentivar  a

participação  da

comunidade  escolar

na  deliberação  e

aplicação  dos

recursos financeiros.

-  Proporcionar

transparência  da

gestão financeira.

-  Assegurar  a

aplicabilidade  e

transparência dos mecanis-

mos  de  gestão  de  gestão

dos  recursos  financeiros

repassados  á  Instituição

Educacional  para  alcançar

as  metas  de aprendizagem

e o pleno desenvolvimento

dos alunos.

-  Convocar  as  instituições

responsáveis,

representantes  dos

segmentos  escolares,

deliberar  e  acompanhar  a

utilização  dos  recursos

financeiros.

- Discutir e identificar com

a comunidade escolar sobre

as necessidades da escola.

-  Elaborar  os  planos  de

aplicação  financeira  e

respectiva  prestação  de

contas  e  submeter  à

apreciação e aprovação do

Conselho Escolar.

- Servidores da

carreira 

magistério.

- Servidores da

carreira 

assistência.

- Servidores 

terceirizados.

- Educadores 

sociais e 

voluntários.

- Ano 

letivo de 

2020

- Por meio 

do 

acompanha

mento e 

supervisão 

da 

comunidade 

escolar 

possibilitand

o análise dos

resultados e 

da 

supervisão e 

controle.
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⮚ PLANO DE AÇÃO – GESTÃO DE PESSOAS

Margareth Gonçalves de Alemida Gomes - Diretora
Denilson Gonçalves de Oliveira - Vice-Diretor
Cíntia Serra da Costa Sousa - Supervisora
Vinícius Brasileiro Ramalho Pereira - Chefe de 
secretaria

Equipe Gestora

Claudiane França de Sousa Guerra
Elaine Conceição Rocha 
Sandra Cristina do Carmo Lima

Coordenadoras

Aline Silva Teodoro
Ana Cristina Medeiros Rodrigues 
Carla Ribeiro Leão 
Josefa Moura Pereira 
Josenilda de Oliveira 
Leiber Dias Ventura 
Lídia Inácio de Souza 
Luzia Soares da Silva Vidal 
Maria de Fátima Tavares da Silva 
Natália Lopes Pereira 
Patrícia Ribeiro Alves Coelho 
Simone Aparecida de Lima de Oliveira 
Solange Alves de Lima 
Tayane Rodrigues de Arruda 
Thais Cardoso Cavalcante 
Viviane Domingos da Mota de Carvalho

Professores (as)

Maria Neirizângela de Almeida Pessoa Orientadora Educacional

Gelzabeth da Silva Lima Apoio Administrativo

Hendrison Lincoln do Nascimento 
Elaine Maria da Conceição
Wanessa Cristina Dantas Yamada
Ana Paula Borges Leal
Isla Yae Rocha Uchigasaki 
Tiago de Sousa França
Suely Moreira de Sousa 
Beatriz Fonseca
Samantha Fernandes de Lima e Silva

Educadores Sociais Voluntários
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES
/ESTRATÉGIAS PÚBLICO

CRONOGRA
MA

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

-  Buscar  a

participação  e

envolvimento  dos

profissionais  da

educação  com  a

Proposta

Pedagógica  da

escola.

-  Melhorar  as

relações

interpessoais  entre

os  profissionais  da

educação  atuantes

na escola.

-  Cumprimento  fiel

a  legislação vigente

e  comunicação

interna,  realizando

os  esclarecimentos

necessários.

-  Divulgar  e

acompanhar  as

políticas,  diretrizes  e

orientações relacionadas

à  gestão  e

desenvolvimento  de

pessoas.

-  Realizar  auto

avaliações,  avaliações

coletivas  e dinâmicas  e

interativas, promovendo

uma  melhora  no  clima

organizacional.

- Cultivar um ambiente

agradável  de  trabalho,

envolvente e motivador.

-   Orientações  aos

profissionais quanto aos

seus direitos.

-  Atualização  de  dados

funcionais e pessoais.

-  Promover  reuniões

que  abordem  aspectos

administrativos  bem

como  legislação

vigente.

- Divulgar os eventos e

incentivar  a

participação  dos

funcionários.

- Servidores da 

carreira 

magistério.

- Servidores da 

carreira 

assistência.

- Servidores 

terceirizados.

- Educadores 

sociais e 

voluntários.

-  Ano  letivo

de 2020

-  Por  meio  do

acompanhamento  e

supervisão  da

comunidade escolar,

possibilitando

análise  dos

resultados  e  da

supervisão  e

controle.
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⮚ PLANO  DE  AÇÃO/  ORGANIZAÇÃO  DO  TRABALHO  PEDAGÓGICO  (OTP)

COORDENAÇÃO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES
/ESTRATÉGIAS PÚBLICO CRONOGRAM

A AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

- Proporcionar 

troca de 

experiências 

valorizando o 

professor 

atualizando e 

melhorando seu

desempenho e 

maior 

entrosamento 

entre os 

mesmos.

- Subsidiar as 

práticas 

pedagógicas 

com sugestões e

práticas, 

observando as 

especificidades 

das turmas, 

incentivando os

professores a 

buscarem 

aprofundament

o teórico e 

estudo coletivo.

- Programar um

- Promover 

momentos de 

formação 

continuada 

durante a 

coordenação; 

dentro e fora da 

escola, 

acompanhando a 

execução das 

atividades 

previstas nos 

projetos 

específicos da 

escola.

- Através de 

leituras, 

conversas, 

palestra, orientar 

e acompanhar a 

prática 

pedagógica e os 

processos 

avaliativos na 

elaboração do 

RDIA.

- Implementando

- Coordenação

regional de 

Ensino;

-Equipe 

gestora;

-

Coordenadore

s e corpo 

docente e 

educadores 

sociais  e 

voluntários.

- Ano letivo 

de 2020

- Diariamente nos 

momentos de coordenação

coletiva.

- Por meio do 

acompanhamento 

sistemático de fichas 

avaliativas dos professores

e coordenadores.

- Observação direta do 

aluno, registros do 

processo, análise de 

material produzido pelos 

alunos etc.

- Em reuniões quinzenais 

para estudo de temas 

específicos e/ou de autores

que contribuem para a 

compreensão
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trabalho 

pedagógico 

voltado para a 

transformação 

da realidade 

resgatando a 

força do 

coletivo 

docente.

- Promover 

dentro do 

espaço escolar, 

momentos de 

estudos que 

oportunizem 

aos professores 

as trocas e 

dinâmicas da 

própria essência

da 

aprendizagem: 

aprender a 

aprender e junto

com , essência 

do que se 

concebe como 

formação 

continuada dos 

educadores

o Conselho de 

Classe.

- Ser um 

instrumento de 

transformação da

realidade; 

resgatar a 

potência  da 

coletividade.

- Colaborar na 

formação dos 

participantes 

fornecendo-lhes 

material de 

pesquisa 

organizando 

oficinas, 

momentos de 

estudo, etc. 

-Divulgar entre o

corpo docente os

cursos oferecidos

pela SEDF para 

a capacitação do 

professor.
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⮚ ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA

A Proposta Pedagógica desta Unidade Escolar (U.E.) será avaliada de forma permanente

no  decorrer  do  desenvolvimento  das  ações.  Compreendemos  que  o  espaço  da  coordenação

pedagógica seja o lugar privilegiado para a avaliação da Proposta Pedagógica, pois é nela que todos

podem se manifestar.

A exemplo do nosso currículo, a Proposta Pedagógica será um documento aberto cabendo,

portanto, alterações que contemplem a melhoria das práticas pedagógicas desenvolvidas.

As reflexões acerca do trabalho serão registradas em atas e em outros documentos próprios da

coordenação pedagógica que serão usados para reestruturação do projeto.

Buscaremos envolver as crianças na avaliação do projeto político pedagógico por meio das formas

de expressão que lhes são próprias (desenhos, pinturas, escuta atenta e observação).

O Projeto será apresentado e avaliado bimestralmente em reuniões com a participação de toda a

comunidade escolar. Os registros para os possíveis ajustes serão feitos através de questionários, cartazes,

fotografias e rodas de conversa.

Sendo assim o CEI 03 garante tanto ao corpo administrativo, corpo docente e comunidade escolar

processo constante de avaliação dos objetivos, metas e ações incluídas na Proposta Pedagógica da escola.

Para tal, ao fim de cada semestre, durante os Conselhos de Classe, todas as nossas práticas cotidianas são

avaliadas por todos para que críticas construtivas sejam expostas, intervenções sejam pensadas e planejadas e

novas  posturas  sejam  colocadas  em  prática.  São  organizadas  reuniões  bimestrais  envolvendo  toda  a

comunidade escolar, corpo docente e administrativo para avaliação coletiva. Antecipada a essas reuniões é

aplicado a todos os membros participantes dessa avaliação um questionário voltado para possíveis sugestões,

direcionamento e encaminhamento na execução das ações programadas na Proposta Pedagógica.

São  questionários  semiabertos  de  pesquisa  qualitativa  para  avaliação  do  trabalho

pedagógico, espaço físico, serviços prestados pela secretaria, portaria, lanche, comportamento dos

funcionários,  equipe  gestora,  equipe  docente,  coordenadores,  etc.  Os  dados  coletados  são

categorizados e servirão de norte para direcionamento da macro avalição – avalição institucional – e

reestruturação e construção de novos objetivos, metas ou ações.
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⮚ QUADRO  PARA  SÍNTESE  DOS  PROJETOS  INDIVIDUAIS,  EM  GRUPO  E/OU

INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS

PROJETOS OBJETIVOS
PRINCIPAIS

AÇÕES
PROFESSOR

RESPONSÁVEL
AVALIAÇÃO DO

PROJETO

- Teatro e 

Artes

-Trabalho

corporal;

sonorização e 

aprendizagens

sociais;

-Arte de   contar

história

incentivando  o

hábito  e  o

despertar  a

imaginação.

-Desenvolver  a

linguagem oral.

-Estimular  o

conhecimento  e

o  prazer  pela

arte:  musical,

teatral,  artesanal

e outras.

-Melhorar

comunicação  e

socialização

entre  as  crianças

e  desenvolver  o

raciocínio lógico.

-  Contação  de

histórias.

-Conversa

informal  sobre

valores  tais

como:  amizade,

família

vivenciadas  nas

histórias.

-  Dramatização

e  encenação,

interação  com

fantoches,

bonecos,  fichas

etc.

-  Confecção  de

personagens  e

fantoches  e

preparação  de

cenários.

-Educador social 

voluntário: Ana 

Paula. Sob a 

supervisão da 

coordenadora da 

educação integral,

professora 

Sandra.

-

- A avaliação será feita

através da observação 

e participação das 

crianças e 

envolvimento das 

mesmas, analisando o 

trabalho  desenvolvido

e verificando se houve

aprendizado e se a 

metodologia foi 

satisfatória.
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PROJETOS OBJETIVOS
PRINCIPAIS

AÇÕES
PROFESSOR

RESPONSÁVEL
AVALIAÇÃO DO

PROJETO

- A escola é 

nossa

- Oferecer aos 

alunos e às 

famílias a 

oportunidade de 

estreitar vínculos,

promovendo a 

integração escola 

e comunidade, 

visando uma 

maior 

participação de 

todos os 

envolvidos.

- Conhecer de 

perto a realidade 

escolar e os 

trabalhos 

realizados com os

alunos.

-Desenvolver 

atividades e ações

com participação 

familiar. 

-Fortalecer 

parcerias 

importantes  com 

outros órgãos 

dentro da 

comunidade.

- Sensibilização das

pessoas  da

comunidade

escolar  para

desenvolver

atitudes  que

possam  promover

o  cuidado  eu  uso

adequado  da

escola,

percebendo-a

como  parte  do

meio que vivem.

-Organização

dos espaços que

serão  utilizados

para  plantio  de

jardins.

-  Implantação

da horta.

-“Calçada  da

fama”,  cm

funcionários,

pais  e

estudantes.

-  Pintura  das

paredes  do

bloco

administrativo

pelos alunos.

-Equipe gestora

e coordenadores

-Professores e 

monitores

-Pais / 

familiares

-Parceiros 

diversos

- Observação da 

participação e 

envolvimento de todos 

nas atividades, bem 

como, do reflexo das 

ações realizadas na 

escola como um todo.
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PROJETOS OBJETIVOS
PRINCIPAIS

AÇÕES
PROFESSOR

RESPONSÁVEL
AVALIAÇÃO DO

PROJETO

-Horta

Educativa

-Trabalhar

conceitos  de

educação

ambiental,

despertando  no

aluno  o

reconhecimento

enquanto  parte

do  meio

ambiente  e  a

necessidade  de

preservá-lo.

-Utilizar  os

espaços  da

escola  para  a

construção  de

um horta.

-Trabalhar  o

cultivo  dos

alimentos  e

todas  as

variáveis  que o

envolvem.

-Estimular  a

adoção de bons

hábitos

alimentares,

conscientizand

o a  respeito  da

importância dos

alimentos.

-  Conversas  e

atividades  de

conscientização  da

importância  da

horta.

-  “Colheita’  de

conhecimentos  de

conhecimentos

prévios.

-Construção  da

horta  para  o

consumo  de

alimentos  e  vida

saudável.

-Colaborar  no

processo  de

produção  de

hortaliças  para

ajudar  na

alimentação

saudável.

-Construção  da

horta medicinal.

-Demarcação  das

áreas  e  formas  de

plantio.

-Técnicas  de

plantio  e  cuidados

com  as  áreas

plantadas.

-Educadora

social

voluntária,  sob

a supervisão da

coordenadora

da  educação

integral Sandra.

- Professores

-  Observação  periódica

da  participação  e

interesse  das  crianças

nas atividades propostas.

44



PROJETOS OBJETIVOS
PRINCIPAIS

AÇÕES
PROFESSOR

RESPONSÁVEL
AVALIAÇÃO DO

PROJETO

- Corpo , 

movimento e 

psicomotricidad

e

- Oferecer um 

ambiente físico 

e social onde as 

crianças possam

explorar, 

aprender 

gradualmente e 

adequar seus 

gestos e 

movimentos aos

desafios 

propostos.

- Explorar as 

possibilidades 

de ritmos 

corporais para 

expressar-se nas

brincadeiras.

Utilizar  os

movimentos  de

encaixe,

lançamento para

ampliar  suas

possibilidades

de  manuseio  de

diferentes

materiais.

-Deslocar-se

com  destreza

progressiva  no

espaço ao andar,

correr,  pular,

-Jogos

cooperativos

-Brincadeiras:

coelhinho  sai

da toca; corda

-Brincadeiras

diversas  de

movimento

-Uso  de

materiais

diversos

-Equipe  de

professores

-Educador

Social

- 

Coordenadores

-Dar-se á através da 

observação do 

desempenho de cada 

aluno, sua interação, 

socialização ao realizar 

as atividades propostas
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explorando

diferentes

dinâmicas  do

corpo:  força,

resistência,

flexibilidade  e

conhecendo

limites  do

corpo.

- -Utilizar 

diferentes 

materiais 

recicláveis para 

explorar o corpo

e os 

movimentos, 

bem como 

aprender sobre 

sustentabilidade

.

46



⮚ REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Constituição Federal da República do Brasil, 1988.

______- Currículo em movimento da Educação Básica –

Educação Infantil.

Disponível em http://www.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2014/03/2-educacao-infantil.pdf

______-  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  Infantil.  Ministério  da  Educação.

Secretaria de Educação Básica. Brasília, DF: MEC, 2010.

______-  Diretrizes  Nacionais  para  a  Educação  Especial  na  Educação  Básica. Ministério da

Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Especial. SEESP. MEC, 2001.

______-  Diretrizes  pedagógicas  e  operacionais  para  a  educação  em  tempo  integral.  Brasília.

GDF/SEEDF, 2018.______-  Guia VII  Plenarinha,  Brincando  eencantando com histórias.

Brasília. GDF/SEEDF, 2019

______- Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de

1996.

______- ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA. Projeto Político-pedagógico e coordenação pedagógica

nas escolas. Brasília. GDF/SEEDF, 2014.

______- Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil.  Ministério da Educação.

Secretaria de Educação Básica. – Secretaria de Educação Básica – Brasília, DF: 2006.

______-  Referencial  Curricular  Nacional  para  a  Educação  Infantil.  V.  1,  2  e  3. Ministério

da  Educação  e  do  Desporto.  Secretaria  de  Educação  Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998.

______- Trabalho coletivo das crianças da educação infantil  do df. Eu-cidadão da plenarinha à

participação. Brasília. GDF/SEEDF, 2014.

HOFFMANN,  J.  –  Avaliação e  Educação Infantil,  um olhar reflexivo sobre  a criança.  Editora

Mediação. 18ª edição. – RS, 2012.

OLIVEIRA, Z.  R.  –  Educação  Infantil:  fundamentos  e  métodos.  Coleção docência  em

formação na educação infantil. Editora Cortez, São Paulo, SP, 2002.

47


