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TECENDO A MANHÃ 
 

 

Um galo sozinho não tece uma manhã: 

ele precisará sempre de outros galos. 

De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro; de um outro galo 

que apanhe o grito de um galo 

antes e o lance a outro; e de outros 

galos que com muitos outros galos 

se cruzem os fios de sol de seus 

gritos de galo, para que a manhã, 

desde uma teia tênue, se vá 

tecendo, entre todos os galos. 

 

E se encorpando em tela, entre todos, 

se erguendo tenda, onde entrem todos, 

se entretendendo para todos, no toldo  (a manhã) 

que plana livre de armação. 

A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 

que, tecido, se eleva por si: luz balão. 

 

 
João Cabral de Melo Neto 
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1-  APRESENTAÇÃO 
 

O Centro de Educação Infantil 03 de Sobradinho (CEI 03), ao refletir 

coletivamente sua Proposta Pedagógica (PP), conforme as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), reafirma a 

continuidade de suas ações na perspectiva de novos caminhos para uma nova 

escola o que pressupõe o conhecimento acerca dessa proposta e suas finalidades 

no que se refere, em especial, à organização de um trabalho pedagógico coletivo 

estabelecendo suas relações com o currículo, o conhecimento, com a função e 

missão social da instituição. Endossa, ainda, parafraseando VEIGA (1998) que é  

preciso entender a proposta pedagógica da escola como uma reflexão de seu 

cotidiano, por isso a importância de um determinado tempo de reflexão e ação, para 

a sua consolidação. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010) definem, 

“a proposta pedagógica é a identidade de uma escola”. Revela seu contexto, sua 

história, suas crenças, seus valores e concepções e, a partir disso, os princípios e 

diretrizes que orientam sua ação de cuidar e educar.  

 Esta instituição entende que, de fato, a PP é a identidade da escola, é o 

documento norteador do seu trabalho, por isso, a importância de ser elaborada, 

atualizada pelo coletivo da instituição. A ideia de propor novos caminhos para uma 

nova escola remete a um pensar e uma reflexão contínua da importância dos 

esforços e participação efetiva de todos os sujeitos envolvidos com os direitos de 

aprendizagem das crianças, na busca constante da qualidade do processo educativo 

que envolve a primeira infância. 

Esta proposta foi atualizada, neste ano letivo de 2020, com a participação da 

comunidade escolar, equipe gestora, coordenadores pedagógicos, professores, pais, 

crianças, estes sujeitos são chamados a participar da construção, por meio de 

reuniões realizadas no início do ano letivo, encontros avaliativos, relatos/conversa 

informal dos profissionais da unidade escolar ao longo da Semana Pedagógica-

2020, nos estudos, reflexões nas Coordenações Coletivas Pedagógicas, nas 

conversas informais, observação direta com as crianças no dia-a-dia da sala de 
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aula, participação das crianças com desenhos e por meio do Questionário sócio-

histórico-cultural, enviado às famílias. 

O Questionário é um instrumento de pesquisa que favorece conhecer a 

historicidade, valores, cultura e contexto social de nossas crianças, na perspectiva 

da atualização da Proposta da instituição escolar, bem como, também favorece o 

mapeamento institucional e a realização do diagnóstico escolar, baseada, na medida 

do possível, nas expectativas e realidade sócio-histórico e cultural da clientela. De 

posse das contribuições e informações, os dados são coletados, tabulados e 

acrescentados na proposta. 

    É importante salientar que a presente Proposta constitui o documento da 

escola, portanto, é o instrumento que reflete e norteia o trabalho numa constante 

perspectiva reflexiva sobre A ESCOLA QUE TEMOS E A ESCOLA QUE 
QUEREMOS. A cada ano letivo a PP deve ser avaliada, (re) elaborada e/ou 

atualizada conforme a realidade e as especificidades da instituição escolar, com 

vistas ao desenvolvimento do trabalho coletivo, em que as responsabilidades 

pessoais e coletivas são assumidas para execução dos objetivos estabelecidos. 

Portanto, esta proposta resulta de uma construção coletiva e contínua 

visando intensificar as ações cooperativas e colaborativas, para a melhoria da 

qualidade do ensino prestado à comunidade escolar, atrelada aos eixos transversais 

do Currículo em Movimento da Educação-2014: Educação para a Diversidade; 

Educação para a Sustentabilidade; Educação para e em Direitos Humanos; 

Educação para a Cidadania e, portanto, alinhada aos eixos estruturantes o educar e 

o cuidar, o brincar e o interagir do Currículo em Movimento do Distrito Federal, 2018. 

  Para melhor compreensão, a Proposta está organizada nas seguintes 

partes: Apresentação; Histórico; Diagnóstico da Realidade; Função Social; 

Princípios; Missão, Objetivos da Educação, do Ensino e das Aprendizagens; 

Fundamentos Teóricos-Metodológicos;  Organização do Trabalho Pedagógico; 

Estratégias de Avaliação; Organização Curricular; Plano de Ação para a 

implementação da Proposta Pedagógica, Acompanhamento e Avaliação da 

Proposta Pedagógica; Projetos Específicos; Considerações Finais; Referências; 

Apêndice e Anexos. 

Ressalte-se a importância de considerar esta Proposta como um processo, 

um caminho em construção, em movimento, passível de reflexão, adequações e 
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alterações que se fizerem necessárias, visto às especificidades e necessidades da 

instituição escolar com vistas ao trabalho coerente, de qualidade e bem sucedido 

para as crianças. 
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2- HISTÓRICO 
O Centro de Educação Infantil 03 de Sobradinho (CEI 03), anteriormente 

denominado Escola Classe 07 de Sobradinho, foi inaugurado no dia 13 de fevereiro 

de 1968, pelo Decreto 481-14/01/66, publicado no DODF de 17/12/1968, visando 

atender a comunidade local. Tendo como Diretora a Senhora Zélia salgado Correia e 

Silva, posteriormente sendo substituída por Berenice de Santana Brito em 

17/09/1975 e esta por Nely Conceição Canedo Alves em 01/01/1977. Em 1977, a 

escola teve também como diretores, Celma Alves Toscano, 09/05/1977, e Maria 

Helena Rios Costa, como eventual substituta. 

A escola foi reconhecida pela Portaria nº. 17 de 07/07/1980, volume 1, 

página 142, vinculada ao complexo Escolar B de Sobradinho pela Instrução nº. 36 

de 24/10/1979, volume III, página 1.239. Com a extinção dos complexos escolares, a 

escola passou a ser vinculada à época à Diretoria Regional de Ensino de 

Sobradinho (DRESo). Neste ano, em 28/02/1980 assume a direção, Edite da Silva 

Macedo. Também fizeram parte da direção desta instituição, Josilene Ferreira Nunes 

em 01/01/1986, Edson Jorge Brasileiro de Queiroz 19/12/1986, 04/06/1987 Suely 

Ribeiro de Almeida, 23/07/1987 Maria Aparecida de Oliveira, 01/02/1989 Edite 

Batista da Silva, 09/03/1995 Edson Jorge Brasileiro de Queiroz. 

Nos anos de 1998 e 1999, em função da Escola Candanga havia turmas de 

reintegração e de 2ª fase, equivalentes a 5ª série, com alunos de 11 e 14 anos. Em 

12/01/2004, a escola passou a ser regulamentada pela Portaria nº 03 de acordo com 

a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF). A partir de 

01/01/1998, Vânia Carla Ribeiro lobão de Castro, assume a direção da escola, 

sendo substituída em 31/12/1999 por Francelita de Fátima Reis Peron Peixoto. Em 

12/02/2004 reassume a direção pela terceira vez Edson Jorge Brasileiro de Queiroz. 

Em 18/05/2005 assume Maria Ivone Rodrigues da Silva e em 07/01/2008 Maria de 

Lourdes Silva. 

No ano de 2009, esta instituição passou a denominar-se Centro de 

Educação Infantil 03 de Sobradinho conforme Publicação no DODF nº. 78 de 

23/04/09. Em 01/01/2009 reassume a direção Maria Ivone Rodrigues da Silva e esta 

é substituída em 02/01/2014 por Ana Rita Vieira até a presente data. 

Neste ano letivo de 2020, a escola sob a direção da Professora Ana Rita 

Vieira, atende um total de 344 crianças da Primeira Etapa da Educação Básica, 
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crianças pequenas de 4 anos (1º Período) e 5 anos (2º Período), organizadas em 16 

turmas, sendo 08 turmas no matutino (destas, 01 é de Classe Especial, 01 

integração  inversa do 1º Período e 01 integração  inversa do 2º Período) e 08 

turmas no vespertino (sendo 01 integração  inversa do 1º Período e 01 integração  

inversa do 2º Período). As crianças são provenientes da comunidade ao redor da 

escola, de assentamentos, da zona rural, do Grande Colorado, da cidade de 

Planaltina. Constitui-se numa comunidade escolar diversificada quanto aos aspectos 

sociais e econômicos.  

O prédio do CEI 03 possui 2.600m² de área e 1.282M² de área construída. O 

espaço interno é distribuído entre 08 Salas de aula atendendo nos turnos matutino e 

vespertino; 01 Sala de Direção/ Secretaria; 01 Sala de professores; 01 Sala com 3 

divisórias, funcionando a Sala dos Três Serviços (a Sala do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE)/Sala de Recursos, o Serviço Especializado de 

Apoio à Aprendizagem (SEAA) e o Serviço de Orientação Educacional (SOE) ); 02 

Banheiros, sendo 1 feminino e 1 masculino e nestes um box para adultos e 

cadeirantes; 01 Parque; 01 Cantina; 01 Pátio coberto; 02 Depósitos; 01 Laboratório 

de experimentos; 01 Brinquedoteca onde também são ministradas as aulas de 

Educação com Movimento, 01 Sala de Vídeo/ Leitura, 01 estacionamento. 

Em relação aos dados de identificação da instituição e a organização de sua 

equipe de trabalho estão organizados conforme descrito a seguir. 
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

 

Coordenação Regional de Ensino (CRE): Sobradinho 

Unidade Escolar: Centro de Educação Infantil 03 (CEI 03) – CRE de Sobradinho 

Endereço: Quadra 16, Área Especial, D1           CEP: 73.050-060  
Telefone: 3901-3779              E-mail: cei03desobradinho@gmail.com  
Etapa de Ensino: 1ª Etapa da Educação Básica - Educação Infantil (1º e 2º Período)  

Turno de Funcionamento: Matutino e Vespertino 
 
Diretora: Ana Rita Vieira 
Vice-diretora: Aguardando nomeação  
Supervisora Administrativa: Edilena Oliveira Freitas Baia 
Chefe de Secretaria: Lucilene de Souza Nery 

 
 

DADOS DA MANTENEDORA 
Mantenedora: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) 

CNPJ: 00.394.676/0001-07 

Endereço: Sede I SBN Quadra 02 Bloco C – Edifício Phenícia 

Secretário de Educação: João Pedro Ferraz dos Passos 
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EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 
 

 

  EQUIPE GESTORA 
 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 
Ana Rita Vieira  Diretora Especialização 
Aguardando nomeação Vice-Diretora -- 
Edilena Oliveira Freitas Baia  Superv. Administrativo Especialização 
Lucilene de Souza Nery Chefe de Secretaria Especialização 

 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 
Lidiane Sousa de Castro Coordenadora Pedagógica Especialização 
Denise Emiko Kubo e Silva Coordenadora Pedagógica Especialização 
 

 

CARREIRA MAGISTÉRIO  
 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 
Cleicy Helin Costa Adiodato Professor (CT) Superior 
Elizete Brandão Ferreira  Professor Especialização 
Flávia Cardoso de Barros dos Santos  Professor Especialização 
Geane Pedrosa dos Santos Professor Especialização 
Gislene Moreira Santos Carvalho  Professor Especialização 
Glória de Lourdes Ferreira Abade Professor Especialização 
Janete da Silva Oliveira Professor Especialização 
Libnair Ferraz Costa Professor Superior 
Marli Spinosa Vila  Educação com Movimento Superior  
Nancy de Sousa Franca Professor Superior 
Priscila Glória Raposo Lopes Professor (CT) -- 
Rita de Cássia B. B. Freitas  Professor Superior  
Rogéria Inês Jacinto Pimentel  Professor Especialização 
Joyce Aparecida de Jesus Barreiros Professor (CT) Superior  
Silvia de Carvalho Silva Professor Especialização 
Simone Martins de Oliveira Souza  Professor (CT) -- 
Theresa Thayná Silva Aires Professor (CT) Superior 
Zilda de Souza Costa  Professor Especialização 

 

 
 

APOIO PEDAGÓGICO 
 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 
Andreia da Silva Souza  Apoio Ped. (readatado) Sup.Completo 
Maria Nicácio Oliveira Machado  Profa.(processo readaptação) Sup. Completo 
  

 

EQUIPE DE APOIO À APRENDIZAGEM 
 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 
Rosângela Monteiro da Fonseca  Profª Sala de Recursos Especialização 
Simone Souza Oliveira Bagano Orientadora Educacional Especialização 
Valéria Ribeiro do Nascimento Pedagoga Especialização 

 

SALA DE LEITURA 
 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 
Andreia Avelino da Rocha Padilha  Professora readaptada Especialização 
Rosângela de Sousa Alcântara Professora readaptada -- 
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EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO (ESV) 
 

NOME TURNO FORMAÇÃO 
Arlete Freitas Silva Matutino -- 
Cecília Mazilia Avelino da Silva Vespertino Superior 
Igor Villa Nova Freire  Matutino -- 
Júlia Avelino de Freitas Vespertino Médio 
Giovana Araújo Correia Vespertino Médio 
Rayssa do Nascimento Sousa Matutino -- 
Silvia Girardi Santos Matutino Superior 

 

 

CARREIRA ASSISTÊNCIA - (READAPTADOS) 
 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 
Doralice da Guia S. S. Regis  Aux. de Serviços Gerais  Médio 
Maria Caetana Marinho Garcia  Aux. de Serviços Gerais  Médio 
Sirley Kátia Dias Martins Aux. de Serviços Gerais  Superior Cursando 
Maria Dulcimar silva Lira Merendeira Médio completo 

 

AUXILIARES SERVIÇOS GERAIS (TERCEIRIZADOS) 
 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 
Artur Augusto Ferreira Silva Aux. de Serviços Gerais Médio 
Cilene Lopes de Moura  Aux. de Serviços Gerais  Fundamental  
Fernando Gomes Ramos Aux. de Serviços Gerais Médio 
Letícia Regina da Costa Tavares Aux. de Serviços Gerais -- 
Lindalva Pereira de Sousa Aux. de Serviços Gerais Médio 
Raimunda Nonata Martins Aux. de Serviços Gerais  Médio 
Wenes Pereira dos Santos Aux. de Serviços Gerais  Fundamental 

 

AGENTE DE PORTARIA 
NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

Erotildes Alves Gonçalves da Silva  Agente de Portaria Fundamental  
Patrícia Chaves Lopes Fonseca   Agente de Portaria (readap.) Fundamental  
Marta Maria de Sirqueira  Agente de Portaria Superior 

 
 

VIGIAS 
 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 
Carlos Alberto Gonçalves Cardoso   Vigia  Médio 
Edis Santos Silva  Vigia  Superior  
José Claudio de Castro Ribeiro  Vigia  Médio  
Wesley Vieira da Cunha Vigia  Médio  

 

 A cada dia, numa perspectiva coletiva e colaborativa esta equipe busca 

construir e realizar os objetivos rumo aos direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças, na busca constante da qualidade do processo 

educativo que envolve a primeira infância. 
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3 – DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 
  

Vivendo num mundo globalizado em constante transformação, movido pelas 

novidades das últimas tecnologias, mídias, em que a todo instante surgem novas 

informações, novos conhecimentos, não resta dúvidas da necessidade de repensar 

constantemente sobre a realidade escolar e, sobretudo sobre as novas 

possibilidades de (re) criação e (re)construção do trabalho, possibilitando redefinir as 

relações com toda a comunidade escolar como bem orienta os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) –Apresentação dos Temas Transversais e Ética. 

Diante deste cenário social-histórico-cultural esta instituição constantemente 

por meio de encontros/formações/coordenações propositivas/viradas pedagógicas, 

favorece o diálogo, a reflexão e a avaliação do seu próprio contexto. Assim, mais 

recentemente, no ano letivo de 2019, a equipe gestora juntamente com a 

coordenação pedagógica trabalhou com os profissionais da escola, as questões: O 
que temos? O que queremos na escola?  

Mediante os apontamentos e reflexões acerca do que temos e o que 

queremos na escola, foi possível observar a ênfase dada aos projetos da escola, 

tanto para a importância de sua realização quanto para a (re) elaboração e (re) 

escrita, uma vez que este CEI propõe o trabalho com projetos. Outro ponto também 

bastante destacado foi a importância da participação ativa da família na escola. 

Partindo destas necessidades primeiras do CEI, iniciou-se o trabalho da 
(re)elaboração e (re)escrita dos projetos, em especial, daqueles que são os 
“norteadores” dos demais “Minha Identidade”, 1º Período, e “Eu no mundo 
encantado do CEI 03”, 2º Período. Este processo iniciou-se no mês de fevereiro 
estendendo-se até o mês de abril, por meio de encontros com os professores do 1º e 
2º período, sendo realizados nos turnos matutino e vespertino. Foi um grande 
desafio, visto que a escola é “viva” e em meio ao seu planejamento surgem novas 
situações prioritárias que emergem dos direitos das crianças e daí a necessidade da 
“pausa” e do olhar imediato a estas questões.  

Neste ano de 2020, a partir da reflexão de seu cotidiano, esta equipe reafirma 
a continuidade de suas ações. Neste sentido, atualizou acrescentando algumas 
questões pertinentes referentes a prática das atividades da Educação com 

http://www.cartaeducacao.com.br/reportagens/tecnologia-e-infancia-combinam/
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Movimento ao questionário sócio-histórico-cultural, anexo, destinado às famílias, 
com vistas as suas importantes contribuições para o diagnóstico da escola. 

 

Além disso, foi também 
realizada a reunião de pais, no 
início deste ano letivo, com as 
famílias das crianças (1º e 2º 
Período), cada período em um 
dia da semana. 

 Na reunião foi feita a 
apresentação geral da 
organização do trabalho da 
escola, da sensibilização quanto 
a importância da participação 
da família nas ações da 
instituição, bem como, da 
apresentação geral do trabalho 
do professor, em sala. 

 
 

Na reunião do 2º 

Período além das questões 

abordadas no 1º Período 

foram tratadas questões 

específicas, em especial, a 

formatura a ser realizada ao 

final do ano letivo. 

 

 

 

Reunião de Pais – 1º Período 
18/02/20, 19h30, CEI 03 

Reunião de Pais – 2º Período 
19/02/20, 19h30, CEI 03 



13 
 

Neste período aproximado, culminou-se, também, o importante momento de 

formação, na Coordenação Coletiva, inicialmente, com a Apresentação dos Três 

Serviços, do Projeto Educação com Movimento e Currículo em Movimento do Distrito 

Federal-Educação Infantil. 

 E, neste movimento coletivo de construção, cada vez mais, foi possível 

entender que é essencial a compreensão das especificidades dessa etapa da 

educação, bem como da concepção da criança como sujeito de direitos, de modo 

que as ações da escola, de fato, sejam pautadas em estratégias que contemplem os 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças na perspectiva do cuidar e 

educar, brincar e interagir, os eixos integradores do Currículo em Movimento do 

Distrito Federal da Educação Infantil. 

Em geral, a instituição está localizada em uma comunidade com poder 

aquisitivo bastante diversificado. A escola tem incentivado a atuação e o 

engajamento da família na vida escolar de seus filhos e esta comunidade vem 

atingindo um nível crescente de participação nas ações realizadas pela instituição, 

portanto, alcançado um retorno satisfatório em conjunto com seus parceiros.  

Sabendo da importância das contribuições das famílias para a parceria com o 

trabalho pedagógico da escola, estas foram convidadas a participarem do 

Questionário Sócio-Histórico-Cultural, no Anexo desta proposta, de modo a 

contribuir com respostas fidedignas, para que seja possível traçar com precisão o 

perfil da comunidade escolar e, portanto, o seu diagnóstico. Dos dados coletados, foi 

possível o levantamento a seguir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

QUESTIONÁRIO SÓCIO-HISTÓRICO-CULTURAL 
Total de estudantes da escola 

344 
Total de questionário 

enviado 
 

344 

Total de questionário 
recebido 

 

207 
 

 

FAIXA ETÁRIA DOS PAIS: 

IDADE DA MÃE DA CRIANÇA IDADE DO PAI DA CRIANÇA 
FAIXA ETÁRIA QUANTIDADE DE MÃES QUANTIDADE DE PAIS 

19 a 24 anos 26 08 

25 a 30 anos 57 35 

31 a 36 anos 68 53 

37 a 42 anos 31 47 

43 a 48 anos 18 15 

49 a 54 anos 01 06 

55 a 62 anos 01 06 

Não Responderam 05 37 

 

GRAU DE INSTRUÇÃO DOS PAIS: 
 

GRAU DE INSTRUÇÃO DA MÃE DA CRIANÇA 
 

GRAU DE INSTRUÇÃO DO PAI 
DA CRIANÇA 

GRAU DE INSTRUÇÃO QUANTIDADE DE MÃES QUANTIDADE DE PAIS 

Fundamental Incompleto 20 13 

Fundamental Completo 07 11 

Ensino Médio Incompleto 12 10 

Ensino Médio Completo 70 65 

Superior Incompleto 06 03 

Superior Completo 26 16 

Pós-Graduação 02 01 

Não Responderam 64 88 

 

Sobre a Faixa Etária dos Pais e o Grau de Instrução, observa-se que os pais 

das crianças deste CEI compreendem a faixa etária entre 31 a 36 anos, em sua 

maioria. Mostram grau de instrução majoritário de 70 (quantidade de mães) a 65 

(quantidade de pais). Isso nos apresenta uma comunidade escolar e familiar jovem 

em fase de formação acadêmica. 
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RESPONSÁVEIS LEGAIS PELO (A) ESTUDANTE: 
 QUANTIDADE 

Pai e Mãe 154 

Pai 01 

Mãe 45 

Outros 06 

Não responderam 01 

 

OS PAIS VIVEM JUNTOS: 
 QUANTIDADE 

Sim 141 

Não 62 

Não responderam 04 

 

QUANTITATIVO DE FILHOS (AS) NA FAMÍLIA: 
 QUANTIDADE 

Um Filho (a) 59 

De dois a quatro filhos(as) 135 

Mais de quatro filhos(as) 12 

Não responderam 01 

 

Sobre a questão dos responsáveis legais pelos (as) estudantes foi 

identificado, em sua maioria, 154 famílias é o pai e a mãe os responsáveis legais e 

um quantitativo de 141 famílias os pais vivem juntos.  

Em relação à quantidade de filhos, em sua maioria, identifica-se que 135 

famílias têm de dois a quatro filhos (as). Sobre este aspecto, a escola tem 

presenciado a participação mais efetiva da maioria dos pais nos momentos de 

reuniões e eventos sociais de modo geral. 

 

A FAMÍLIA POSSUI O HÁBITO DE LEITURA: 
 QUANTIDADE 

Frequentemente 46 

Às vezes 137 

Nunca 16 

Não responderam 08 
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Sobre o importante hábito de leitura foi constatado que somente um 

quantitativo de 46 famílias têm esse hábito com frequência. Este dado reflete a 

importância da instituição fomentar o incentivo à leitura por meio de Projetos 

Específicos. 
 

 

TIPO DE MORADIA: 
 QUANTIDADE 

Própria 87 

Alugada 75 

Cedida 28 

Outro 15 

Não responderam 02 

 
QUANTIDADE DE PESSOAS QUE MORAM NA CASA: 

 QUANTIDADE 
02 pessoas 06 

De 03 a 05 pessoas 173 

De 06 a 10 pessoas 26 

Mais de 10 pessoas 0 

Não responderam 02 

 

 Sobre o tipo de moradia 87 famílias relataram que tem moradia própria e 

sobre o número de pessoas que moram na residência das crianças, a maioria das 

famílias sendo 173 relataram que são de 03 a 05 pessoas, incluindo os estudantes. 

 
RENDA FAMILIAR: 

 QUANTIDADE 
1 salário mínimo 92 

Até 3 salários 82 

Até 5 salários 11 

Acima de 5 salários 08 

Não responderam 14 
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A FAMÍLIA RECEBE ALGUM BENEFÍCIO DO GOVERNO: 
 QUANTIDADE 

Sim 60 

Não 145 

Não responderam 02 

 

 Sobre a renda familiar observa-se que a quantidade de 92 famílias recebem 

01 salário mínimo e o número de 60 famílias relataram que recebem algum benefício 

do governo. 

 

COMO VOCÊ AVALIA A QUALIDADE DA ESCOLA: 
 QUANTIDADE 

Excelente 87 

Ótima 70 

Boa 39 

Regular 03 

Ruim 01 

Não responderam 07 

 
Sobre a qualidade da escola o quantitativo de 87 famílias relatou que 

considera excelente, 70 considera ótima, 39 considera boa, 03 regular e 01 ruim. 

Estes dados nos motivam a melhorar sempre, a buscar cotidianamente o 

aperfeiçoamento do fazer pedagógico. 

Em síntese, a instituição conta com os segmentos nas decisões a serem 

tomadas quanto à implementação e avaliação de sua proposta pedagógica, em 

especial, na realização de seus projetos e busca a sensibilização constante da 

participação de todos os envolvidos no processo educativo. A instituição vem 

desenvolvendo suas ações e projetos que tem viabilizado um contínuo 

aprimoramento dos aspectos didático pedagógicos nos últimos anos, 

proporcionando uma crescente melhoria na qualidade do ensino. 
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4- FUNÇÃO SOCIAL 
 

A função social da escola é um assunto bastante amplo e diversificado, uma 

vez que, a escola é um espaço em movimento de constante transformação, 

mudanças e a reflexão sobre o seu papel merece relevância no cenário educacional.  

Pensar na função social da escola, enquanto formadora de cidadãos, implica 

em entender que ela é essencial no processo de formação integral da criança. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 

9.394/1996, a escola, tem como função social formar o cidadão, e, desse modo, 

garantir as finalidades registradas no artigo 22: “A educação básica tem por 

finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável 

para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em 

estudos posteriores”.  

 Neste sentido, a função social da escola na formação do estudante enquanto 

cidadão é prepará-lo para a sociedade atual favorecendo e garantindo as 

aprendizagens essenciais com as vivências da criança, preparando-as para o 

mundo do trabalho e os desafios da vida. Sob este aspecto, na Educação Infantil, é 

fundamental observar as formas como as crianças vivenciam o mundo, constroem 

seus conhecimentos, expressam-se, interagem, brincam, observam e manifestam 

seus desejos e curiosidades que são de modo bastante peculiar e imprescindíveis, 

pois neste processo de protagonismo infantil aponta as ações a serem planejadas 

pela equipe de trabalho. 

Isto posto, pensar na função social da escola para a sociedade é pensar na 

construção de uma sociedade livre, justa, solidária com promoção do bem-estar de 

todos. É entender, como preconiza as Diretrizes Nacionais Curriculares para a 

Educação Infantil, a função sociopolítica e pedagógica da escola e, portanto, no 

trabalho em que todos os esforços se voltem para uma ação coletiva de superações.  

Assim, nesta função da escola há muitos desafios, uma vez que, implica no 
compromisso de todos os envolvidos no processo. Há o desafio da promoção da 
igualdade de acesso às creches e pré-escolas entre as crianças de diferentes 
classes sociais, bem como as condições de equidade na qualidade e na efetivação 
de oportunidades de desenvolvimento oferecido para todas as crianças, a 
responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das 
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crianças com as famílias, bem como da importância da parceria com estas famílias, 
entre outros compromissos. Nesta função, a criança é compreendida como sujeito 
de direitos a serem garantidos incluindo o direito a uma educação de qualidade que 
seja para todos. 

Nesta perspectiva, ao discutir sobre a função social da escola esta instituição 

buscou levar em consideração a sua função, de modo geral, refletindo sobre a 

garantia da aprendizagem de todos os estudantes, por meio dos processos 

educativos de qualidade, bem como, as reais condições em que ela se encontra. As 

expectativas e necessidades das crianças, pais, membros da comunidade, 

professores, enfim, de todos os envolvidos diretamente no processo educativo, 

portanto, registrar sua função que é: 

• Promover a educação básica nos níveis da Educação Infantil, 

buscando a harmonia entre os segmentos da escola, professores, 

servidores, crianças e comunidade e o desenvolvimento global da 

criança, alicerçado na formação moral, ética e cidadã, numa 

perspectiva de construção coletiva dos conhecimentos, baseada nos 

princípios da diversidade, da autonomia e da identidade com vistas a 

promover no educando habilidades e competências necessárias ao seu 

desempenho posterior enquanto cidadão.  

• Formar pessoas capazes de pensar e agir como sujeitos históricos que 

tenham consciência de sua importância no processo de transformação 

de si mesmo e do mundo. Cidadãos protagonistas, criativos, críticos, 

afetivos, responsáveis, éticos e autônomos. 
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5- PRINCÍPIOS 
 

A educação é um caminho e um percurso. Deviam ser por isso, indivisíveis e 

indissociáveis. O caminho dissociado das experiências de quem o percorre é apenas 

uma proposta de trajeto.  

A construção do conhecimento deve ocorrer com a participação ampla da 

criança, que utiliza suas experiências sociais e de vida como autor de seus próprios 

caminhos, tendo o professor como referência, facilitador neste percurso.  

Uma educação transformadora não se esgota no fato de a escola trazer o 

cotidiano do estudante para seu interior transformando-o, na realidade. A 

preocupação deve ser em buscar relacionar a vida cotidiana do educando aos 

interesses da classe, a partir do domínio de conhecimentos e habilidades que o leve, 

a analisar e reelaborar suas experiências de vida.  

Para tanto, a escola não pode mais ser um espaço fechado e limitado. A 

escola de hoje é, sobretudo, um espaço que acolhe diferentes sujeitos, de um ano 

letivo para outro é claramente perceptível essa realidade da comunidade, sujeitos 

com origens diversificadas, histórias e ideias diferentes que trazem e somam ao 

ambiente escolar experiências que colaboram para a sua transformação. 

Esta instituição, portanto, ao entender a importância da formação desse 

sujeito ao longo de toda a vida, vem continuamente buscando refletir e avaliar suas 

ações, projetos e, também seus princípios, bem como, reflete sobre o que são os 

princípios. 

Assim, há vários conceitos para definir o termo Princípio. Ao pesquisar sua 

definição geral, no dicionário, encontra-se como “um conjunto de normas ou padrões 

de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou instituição”. O Currículo em 

Movimento da Educação Básica-Educação Infantil (2014), define o termo como, 

“Princípios são regras, códigos de (boa) conduta que governam nossa vida e 

atitudes. São acepções fundamentais que derivam e ou se tornam base para 

outras”.  

  Na perspectiva dos Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento da 

Educação Básica (2014), “Princípios são ideais, aquilo que procuramos atingir e 

expressam o que consideramos fundamental: conhecimentos, crenças, valores, 

atitudes, relações, interações”.  
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 De modo geral, pode-se então dizer que princípios são regras, códigos de 

condutas, que governam pessoas ou instituições. Na escola, estas regras e códigos 

são necessários e importantes ao convívio social. Por isso, desde os primeiros 

momentos da criança com a escola é trabalhado a construção coletiva dos 

combinados para que as crianças participem e compreendam a importância de 

seguir as regras do convívio escolar. 

Neste sentido, e baseado no Currículo o trabalho nessa instituição apresenta-

se pautado nos Princípios éticos, estéticos e políticos, registrados nas DCNEI: 

• Éticos: desenvolvimento da autonomia, da responsabilidade, da 

solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às 

diferentes culturas, identidades e singularidades. 

• Políticos: exercício da criticidade, respeito à democracia e aos direitos 

de cidadania. 

• Estéticos: desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, da 

ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações 

culturais e artísticas. 

Esta instituição escolar busca atingir seus objetivos de propiciar o alcance das 

aprendizagens e do desenvolvimento das crianças. A integração destes princípios 

culmina nos campos de experiências, presente mais especificamente, na 

Organização Curricular desta proposta. 

Isso posto, o CEI 03 busca a cada dia entender, de fato, a criança como um 

ser único, indivisível, assim como registra a LDB: 

 
“A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade”. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 
2013). 

 

 A criança não é um ser fragmentado, dividido em partes, mas é um ser único, 

singular, protagonista, por isso, a necessidade do trabalho pedagógico ser 

desenvolvido na perspectiva do Currículo Integrado, que apontam os Princípios 

Epistemológicos:  

• Unidade entre teoria e prática; 

• Interdisciplinaridade e da Contextualização; 
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• Flexibilização. 

Neste contexto, cabe aqui endossar a importância do planejamento coletivo. 

É, em especial, nesta ação, que as estratégias são traçadas para o alcance dos 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Ao planejar, a equipe desta 

instituição busca continuamente destacar o conhecimento contextualizado, propondo 

à aprendizagem por meio de projetos, de ações realizadas com todas as crianças da 

escola (como: peças teatrais, histórias, músicas, vídeos, sala de leitura, atividades 

de laboratórios, de Educação em Movimento), ações estas que estão melhores 

especificadas ao longo da Organização do Trabalho Pedagógico desta proposta. 

Portanto, faz-se imprescindível vincular a teoria estudada nas coordenações 

coletivas, nos encontros pedagógicos à prática, propondo estratégias 

interdisciplinares e contextualizadas de modo a integrar todos os campos de 

experiências, em busca da superação da fragmentação do conhecimento. A 

interdisciplinaridade proporciona a abordagem de um mesmo tema em diferentes 

campos de experiências e a contextualização dá sentido social a conceitos próprios 

dos conhecimentos, conforme apontam os Pressupostos Teóricos do Currículo e, 

conforme, pode-se observar no dia-a-dia da prática pedagógica. Quanto ao princípio 

da flexibilização, embora o nosso Currículo estabelece uma base comum para os 

campos de experiências, no alcance dos objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento, garante flexibilidade para que possa levar em consideração a 

proposta pedagógica e especificidades enriquecendo o trabalho com outros 

conhecimentos para a formação intelectual das crianças. 

 Assim, o trabalho realizado na perspectiva destes princípios epistemológicos 

nos remete a reflexão sobre a importância do desenvolvimento integral da criança. 

Neste sentido, o Currículo destaca: 

 
“Em seu artigo 8º, as DCNEI ressaltam que o objetivo principal da primeira 
etapa da Educação Básica é colaborar para o desenvolvimento integral das 
crianças ao garantir aprendizagens, bem como o direito à proteção, à 
saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e 
à interação com crianças de diferentes faixas etárias e com adultos”. 
(Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil, p. 20, 
2018). 

 

 Portanto, é nesta primeira Etapa da Educação Básica que a criança adquire 

capacidades indispensáveis para o desenvolvimento de habilidades fundamentais ao 
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longo de toda a vida. Esta etapa compreende os direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento voltados às reais e atuais necessidades e interesses das crianças, 

no sentido de proporcionar seu desenvolvimento integral. Desta forma, é 

fundamental a integração dos princípios na organização, planejamento e execução 

das ações, como são apontados nos Pressupostos Teóricos do Currículo, os 

Princípios da Educação Integral, em síntese: 

Integralidade: deve ser entendida a partir da formação integral das crianças 

observando todas suas dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos 

cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. Neste sentido, essa instituição vem 

cada vez mais buscando na organização do seu cotidiano escolar a integração entre 

todos os princípios, objetivando, entre outros, o de assegurar o desenvolvimento 

integral de suas crianças de forma lúdica. Para isso, propicia atividades artísticas 

diversas, de corpo, gestos e movimento, jogos e brincadeiras interativas, atividades 

criativas de laboratório com a realização de experimentos, descobertas e receitas 

culinárias, entre outras ações que favorecem o desenvolvimento dos diversos 

aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais.  

Intersetorialização: a educação integral deverá ser assegurada a 

intersetorialização em que projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos sejam 

articulados, buscando potencializar a oferta de serviços públicos como forma de 

contribuição para a melhoria da qualidade da educação. É fundamental contar com o 

trabalho integrado de agentes dos demais setores, por isso, a escola busca 

parcerias e o diálogo entre a instituição e outros serviços públicos voltados para a 

saúde (atendimento de profissionais desta área quanto ao trabalho de sensibilização 

junto as crianças sobre a higiene bucal com entrega de kits de higiene às crianças, 

bem como apresentações voltadas para os cuidados com a saúde e prevenção de 

doenças como a Dengue e entrega de folhetos informativo às crianças e suas 

famílias), diálogo com o Tribunal de Justiça quanto as questões de direitos humanos 

para as crianças e seus familiares, cultura, lazer (visita do Corpo de Bombeiros à 

escola abordando sobre sua atuação junto à comunidade, bem como conhecendo 

por dentro do carro de bombeiros e banho de mangueira), entre outras parcerias.  

Transversalidade: a ampliação do tempo de permanência do aluno na escola 

deverá garantir uma Educação Integral que pressupõe a aceitação de muitas formas 

de ensinar, considerando os diversos conhecimentos que os estudantes trazem de 
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fora da escola. A transversalidade só faz sentido dentro de uma concepção 

interdisciplinar de conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos 

problemas reais dos estudantes e da comunidade. Nessa abordagem, o trabalho 

contextualizado, interdisciplinar é imprescindível. Ao realizar o planejamento 

pedagógico, a equipe desta instituição propõe estratégias interdisciplinares de modo 

a integrar todos os campos de experiências, buscando vincular essa aprendizagem 

aos interesses da realidade das crianças e famílias.  

Diálogo Escola e Comunidade: na educação integral é necessária a 
transformação da escola num espaço comunitário, legitimando-se os saberes 
comunitários como sendo do mundo e da vida. Por isso, a escola tem buscado 
constantemente ser um lugar de encontros, parcerias, interações e diálogos com sua 
comunidade por meio de reuniões realizadas com os familiares, atendimentos 
individualizados, roda de conversa com as famílias de turmas específicas, encontros 
de formação, eventos gerais (festa da família, festa junina, comemorações das 
mães, dos pais, das crianças, formaturas), diagnóstico da realidade escolar por meio 
de questionário sócio-histórico-cultural, entre outros. 

 Territorialidade: significa romper com os muros escolares, entendendo a 

cidade como um rico laboratório de aprendizagem. A educação não se restringe ao 

ambiente escolar e pode ser realizada em espaços da comunidade. A escola por 

meio de visitas realizadas com as crianças ao seu derredor busca sensibilizá-las 

sobre a importância do comércio local, dos serviços prestados próximos à 

comunidade e também à escola, dos espaços comunitários que podem ser 

observados, das plantas ao seu redor, bem como realiza passeios a teatros, 

cinemas, parques, exposições, escola sequencial, enfim, a instituição ao realizar o 

planejamento pedagógico propõe atividades para a realização fora do ambiente 

escolar entendendo que este sem dúvida é um rico laboratório de aprendizagem. 

Trabalho em Rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando 

experiências e informações, com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem 

para todas as crianças. O estudante não é só do professor ou da escola, mas da 

rede. A escola busca assim, a participação de todos, o trabalho em conjunto, em 

rede, por todos os agentes envolvidos no processo formativo das crianças que 

possibilite uma formação integral. 

Diante destes Princípios essa instituição reitera sua compreensão da criança 

como um ser único, social e como destacado nesta Proposta, que o trabalho 
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realizado com as crianças pequenas de quatro e cinco anos é permeado por 

diversas especificidades que fazem parte do processo de constituição dos sujeitos, 

que tem início quando nascem e só termina no final da vida. 

  Isto posto, entende-se que a realidade atual leva a pensar o direito à 

educação para além da garantia de acesso e permanência ao sistema educacional. 

Aqui o chão da escola é o lugar de encontros de sujeitos, da diversidade, de origens, 

de crenças, de valores, de gênero, classe social, portanto um lugar de inclusão 

social.  

Nesta perspectiva da educação inclusiva, a escola acolhe, respeita e valoriza 

esta diversidade no seu cotidiano compreendendo que todos os sujeitos são 

diferentes em suas características, necessidades, gostos, crenças, formas de pensar 

e essas diferenças são vistas como diversidade e oportunidade para a construção 

do conhecimento.  

Neste CEI, a educação inclusiva possibilita às crianças a participação ativa 

em todas as atividades e partir das interações nas brincadeiras e jogos com todas as 

crianças, das experiências vivenciadas no dia-a-dia é observado como elas 

vivenciam o mundo, como aprendem e se expressam, em busca do planejamento de 

ações específicas e proposições significativas ao processo de aprendizagem, bem 

como a utilização de adequações curriculares necessárias, recursos e apoio 

especializados. Estas ações objetivam atender a criança especial em sua 

singularidade, para que ela participe de todas as atividades propostas, sendo 

respeitado seu tempo e ritmo de aprendizagem, com vistas ao seu pleno 

desenvolvimento. 

Neste contexto da educação integral e inclusiva é fundamental o trabalho com 

os Temas Transversais, da transversalidade, conforme apontado nos princípios da 

Educação Integral. Não há dúvidas, que estes temas são imprescindíveis, pois 

tratam de questões sócio-histórica-cultural que são atrelados e contextualizados no 

trabalho pedagógico da escola, daí a importância da Educação para a Diversidade, 

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

Sustentabilidade são temas contextualizados à prática pedagógica.  

Para tanto, a escola propõe o trabalho com projetos, que objetiva assegurar o 

desenvolvimento integral de suas crianças de forma lúdica e a união dos segmentos 

da escola. Neste sentido, está desenvolvendo o Projeto “norteador” dos demais, 
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voltado para a identidade do sujeito, intitulados: Projeto “Minha Identidade” (1º 

Período) e “Eu no mundo encantado do CEI 03” (2º Período).  

Sob esta ótica de projetos, os PCNs destacam: 

 
“A organização dos conteúdos em torno de projetos como forma de 
desenvolver atividades de ensino e aprendizagem, favorece a compreensão 
da multiplicidade de aspectos que compõem a realidade, uma vez que 
permite a articulação de contribuições de diversos campos de 
conhecimento”. (PCNs-Apresentação dos Temas Transversais e Ética, p. 
61, 1997). 

 

Neste sentido e na perspectiva dos Eixos Transversais, nestes projetos, as 

ações pedagógicas são propostas de forma que o educando possa ser e agir como 

protagonista de sua história e, portanto sujeito de transformação social, 

desenvolvendo plenamente a sua cidadania em busca de uma sociedade 

sustentável, bem como, desenvolvendo questões: Eu e “o Outro”, Eu e “a Natureza”: 

Eu e “a Diversidade Cultural”, Eu e “Meus Direitos e Deveres”, Eu e “Meus Valores”, 

entre outras, como estão contempladas no anexo dos Projetos Específicos desta 

proposta. 

Para o desenvolvimento das ações pedagógicas a instituição propõe 

cotidianamente momentos coletivos de vivências por meio de conto e reconto de 

histórias, de peças teatrais, produções coletivas, interpretação, pesquisa, vídeos 

educativos, músicas, brincadeiras, entre outras estratégias pedagógicas.  

Nestes momentos de vivências, são contemplados os diferentes grupos que 

constituem a história-social-cultural-econômica e, portanto a diversidade da 

sociedade brasileira (Eu e “o Outro”, Eu e “a Natureza”: Eu e “a Diversidade 

Cultural”). Aqui é importante salientar a Lei nº 11.645/08, 10 de março de 2008, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo 

oficial da rede de ensino a temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena", 

em seu Art. 1º § 2º os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos 

povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, 

em especial nas áreas de educação artística, literatura e histórias brasileiras.     

  Destaca-se também as ações voltadas para o Eu e “Meus Direitos e 

Deveres”, Eu e “Meus Valores”, estratégias estas que as crianças são levadas a 

conhecer os seus direitos e deveres. Ressalta-se a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como, a 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
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importância dos valores para uma vida sustentável o que implica na construção da 

identidade do sujeito comprometido e responsável pelo cuidado com a vida, em 

todas as fases e tipos, pensando no hoje e nas próximas gerações, conforme 

apontam os pressupostos teóricos do Currículo. 

  Cabe aqui ressaltar que a escola pauta suas ações nos documentos oficias 

da SEEDF que regem esta Etapa de Educação: Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(DCNEI), Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Currículo em Movimento do 

Distrito Federal-Educação Infantil, Diretrizes de Avaliação Educacional 

Aprendizagem, Institucional e em Larga Escala 2014-2016, Orientação Pedagógica-

Projeto Político Pedagógico e Coordenação Pedagógica nas Escolas (2014); PNBE 

na Escola-Guia 1 da Educação Infantil 2014, Indicadores da Qualidade na Educação 

Infantil.  

Em síntese, esta instituição prima por uma educação de princípios e de 

valores pautados na ética e na moral para a formação de cidadãos, sujeitos de sua 

história, participativos, autônomos, críticos, abertos ao diálogo e com propósitos de 

vida na sociedade em que vive. 
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6- MISSÃO  
 

Proporcionar uma educação de qualidade no desenvolvimento integral da 

criança em seus aspectos físico, afetivo, emocional, intelectual, linguístico e social, 

oportunizando o compartilhamento de saberes, recriando experiências favoráveis 

para ter contato e incorporar os bens culturais produzidos pela humanidade, 

buscando garantir a igualdade de oportunidades, para que assim a criança possa 

construir sua identidade, autonomia e cidadania. 

 

7- OBJETIVOS: 
 
6.1 - OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO: 

-Promover e incentivar a educação com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. (C.F, 1988); 
 

-Colaborar para o desenvolvimento integral das crianças ao garantir aprendizagens, 

bem como, o direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à 

brincadeira, à convivência e a interação com crianças de diferentes faixas etárias e 

com adultos (DCNEI, art.8º). 

 
6..2 - OBJETIVOS DO ENSINO: 

-Favorecer o desenvolvimento integral dos estudantes; 

-Promover ações que favoreçam a construção da identidade do estudante; 

-Desenvolver uma imagem positiva de si mesmo, autoconfiança, auto estima; 

-Desenvolver a capacidade autônoma do estudante; 

-Incentivar o pensamento autônomo, crítico e reflexivo do meio em que vive; 

-Proporcionar estratégias pedagógicas significativas que favoreçam o alcance dos 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes; 

-Utilizar metodologias diferenciadas que garantam participação ativa dos estudantes; 

-Avaliar sistematicamente as ações pedagógicas para proposições de intervenções 

pontuais que promovam o aprendizado dos estudantes. 
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6.3 - OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS: 

-Conhecer-se a si mesmo e a sua história; 

-Reconhecer-se como sujeito de sua história; 

-Construir uma imagem positiva de si para que possa desenvolver seus propósitos 

de vida; 

-Relacionar-se bem com suas experiências aplicando-as oportunamente nas mais 

diversas situações de vida; 

-Atuar de forma autônoma, crítica e reflexiva como protagonista da sua história; 

-Atuar como sujeito transformador da sua realidade e do meio em que vive; 

-Desenvolver e ampliar a linguagem oral; 

-Desenvolver a linguagem escrita paulatinamente; 

-Desenvolver a escuta atenta, respeitando o outro; 

-Reconhecer as diferentes culturas em seu ambiente escolar demonstrando respeito 

à diversidade. 

 
6.4 - ESPECÍFICOS: 

-Atualizar a Proposta Pedagógica conforme o Currículo em Movimento do Distrito 

Federal, 2ª ed. 2018 e conforme a realidade do contexto escolar neste ano letivo; 

-Elaborar e reelaborar projetos específicos da instituição educacional voltados para a 

construção da identidade do sujeito, bem como, temáticas de educação financeira, 

dos valores, entre outras que forem necessárias a realidade escolar; 
-Criar estratégias para envolver os pais nas atividades, ações e eventos do cotidiano 

escolar;  

-Oportunizar a liberdade de expressão da criança, garantindo a autonomia com 

responsabilidade; 
-Propiciar um ambiente lúdico e favorável à aprendizagem; 
-Adequar o ambiente escolar às necessidades educacionais especiais dos 

estudantes;  
-Desenvolver atividades esportivas por meio do Programa Educação com 

Movimento, da SEEDF; 
-Proporcionar momentos de vivências para exercício do aprendizado de valores; 

-Valorizar os momentos de apresentações artísticas; 

-Revitalizar a horta para desenvolver hábitos de sustentabilidade humana;  
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-Incentivar hábitos de alimentação saudável, economia de água, preservação 

ambiental e valorização da vida; 
-Promover passeios e visitas em que as crianças possam demonstrar hábitos e 

prática dos valores aprendidos;  

-Valorizar o ser humano coibindo atitudes de discriminação racial ou de diversidade;  

-Sensibilizar a todos sobre a importância da preservação do patrimônio público; 

-Aplicar os recursos financeiros, com transparência, bem como, garantir a 

transparência na prestação de contas. 
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8– FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
 

Este Centro de Educação Infantil ao considerar o seu contexto histórico, 
social, cultural e econômico, bem como, o diagnóstico de sua realidade, sua função 
social, missão, objetivos e, portanto, seus princípios propostos frente às concepções 
da Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, entende que é 
fundamental a compreensão da criança enquanto sujeito de direitos.  

 Sob esta perspectiva, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

documento normativo, estabelece a Educação Infantil como etapa essencial para a 

construção da identidade e da subjetividade das crianças. Portanto, estabelece seis 

direitos de aprendizagem direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar 

e se conhecer, todos eles emergem dos princípios éticos, estéticos e políticos 

expressos nas DCNEI (BRASIL, 2010a).  

Isto posto, esta instituição reflete acerca do conceito de criança. 

Revisitando o Currículo em Movimento do Distrito Federal - Educação Infantil 

observa-se que entre as várias concepções sobre Educação Infantil crianças e 

infâncias ressalte-se que a criança é um ser em constituição e em processo de 

humanização, como esclarece Vigotski (2012a), pois, ao apropriar-se da cultura 

acumulada ao longo da história, a criança (re)nasce como ser social. 

Assim, diante de suas interações, práticas cotidianas a criança utiliza o 

brincar, a imaginação, a fantasia, a observação, as narrativas, os questionamentos, 

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

produzindo cultura” (BRASIL, 2010). 

O Currículo aborda: 
 

“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”. 
(Currículo em Movimento do DF da Educação Infantil, 2ª ed, 2018, p. 14). 

 
 Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil encontra-
se a definição: 

 

“Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona 
e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura”. 
(DCNEI, 2010, p.12). 
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Ambos conceitos são complementares entre si e nos leva a compreensão 
da criança, de modo geral, como sujeito histórico, de direitos, protagonistas, 
atuantes na construção de sua identidade e que produz cultura. 

Ao falar sobre o conceito de criança automaticamente remete-se a uma 
educação cuidadosa, portanto, aos eixos integradores do Currículo: Educar, cuidar, 
brincar e interagir que necessitam serem atrelados aos eixos transversais: Educação 
para a Diversidade, Educação para a Sustentabilidade, Educação para e em Direitos 
Humanos e Cidadania, como destaca-se na abordagem dos princípios desta 
instituição. Conforme o Currículo: 

 

“Os profissionais que atuam na Educação Infantil necessitam compreender 
as especificidades dessa etapa de educação e a concepção da criança 
como sujeito de direitos e necessidades, de modo a pautar sua ação em 
atividades de cuidar e educar”. (Currículo em Movimento do Distrito Federal-
Educação. Infanti, 2018, p. 28). 

 

Na perspectiva do educar e cuidar, a escola no desenvolvimento do seu 

trabalho pedagógico prima por conhecer os interesses e necessidades dessas 

crianças pequenas, um pouco da sua história, da sua família, bem como das 

especificidades desta realidade, da faixa etária e da fase de seu desenvolvimento a 

partir de reuniões, conversa informal, questionários com as famílias, observação, 

registros e, em especial, pela formação continuada nas coordenações coletivas, nas 

coordenações propositivas, viradas pedagógicas. Educar e cuidar, no Currículo, são 

ações indissociáveis e, por isso, a escola se organiza para cumprir o seu papel 

comprometida com o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, 

intelectual, afetivo, emocional e social, compreendendo a criança como um ser 

completo. 

Não resta dúvida que o brincar e o interagir são essenciais. A brincadeira 

é de fundamental importância, uma vez que a criança interage com outras crianças, 

com adultos que favorece a aprendizagem e o desenvolvimento infantil, atuando de 

modo a transformar e produzir novos significados.  

  Para Vigotsky, “a brincadeira, o jogo são atividades específicas da infância, 

na quais a criança recria a realidade usando sistemas simbólicos”. E, ainda, a 

brincadeira, segundo o autor, cria a zona de desenvolvimento iminente, pois o 

desenvolvimento está na iminência de acontecer”. 
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Em sua prática, a escola busca propor jogos, brincadeiras e atividades 

lúdicas, interativas de modo a “provocar” pedagogicamente as crianças, para que 

elas avancem no seu processo de desenvolvimento, mas, claro respeitando sempre 

o seu ritmo de aprendizagem e suas especificidades.  

O Currículo em Movimento da Educação Básica, conforme as perspectivas 
apontadas nos pressupostos teóricos se fundamentam nos referenciais da 
Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural. Em linhas gerais, a 
primeira aborda sobre a importância dos sujeitos na construção da história e a 
segunda destaca o desenvolvimento do psiquismo e das capacidades humanas 
relacionadas ao processo de aprendizagem. 

Nesta mesma linha de raciocínio, levando em consideração também o 

desenvolvimento do trabalho com os eixos integradores, citados acima, a 

fundamentação teórico-metodológica do trabalho desta instituição baseia-se 

essencialmente no Currículo em Movimento do Distrito Federal e fundamenta-se nas 

linhas de pensamento de alguns autores como Vigotski, Urie Bronfenbrenner, Henri 

Wallon, entre outros que contribuíram para a elaboração desta Proposta.  

Em busca de conhecer e entender o desenvolvimento humano, suas etapas 

de desenvolvimento, os processos de aprendizagem e desenvolvimento, a formação 

do Eu, e, portanto, as especificidades da Educação Infantil, para a prática 

pedagógica desta instituição, o educador precisa conhecer os fundamentos teóricos 

que sustentam esta prática. Ressalte-se ainda, que a construção do conhecimento 

não é solitária, embora o homem seja sujeito e autor do seu próprio conhecimento, 

esta se faz no convívio social, na interação do sujeito com o meio e com outros 

indivíduos.   

Vygotsky, em suas obras, destaca que a criança inicia seu aprendizado 
muito antes de chegar à escola, mas o aprendizado escolar vai introduzir elementos 
novos no seu desenvolvimento. O autor aponta que “de fato, aprendizado e 
desenvolvimento estão inter-relacionados desde o primeiro dia de vida da criança” 
(VYGOTSKY, 1991). 

Para ele, o sujeito é interativo, pois adquire conhecimentos a partir de 
relações intra e interpessoais e de troca com o meio, a partir de um processo 
denominado mediação. 

Sob este aspecto, tanto Vigotski como Piaget compartilham de ideias 
construtivistas em que a aprendizagem significativa é aquela que ocorre por meio da 
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interação entre sujeito, objetos e outros sujeitos. Assim, numa abordagem 
vigotskiana, as interações entre os colegas e a mediação do educador fazem da 
escola um local importante para o desenvolvimento da criança. A criança é um ser 
em constituição e em processo de humanização, como esclarece Vigotski (2012a), 
pois ao apropriar-se da cultura acumulada ao longo da história, a criança (re) nasce 
como ser social. 

O professor Bronfenbrenner apresenta uma perspectiva teórica sobre a 
ecologia do desenvolvimento humano, com estudos acerca dos ambientes em que 
os seres humanos vivem e se desenvolvem, portanto, enfatiza a importância de 
estudar sobre os ambientes nos quais se comportam destacando que “os efeitos 
principais estão na interação” e que, se querem mudar os comportamentos, 
precisam mudar os ambientes” (BRONFENBRENNER, 2002). O autor destaca: 

 

“O desenvolvimento é definido como a concepção desenvolvente da pessoa 
do meio ambiente ecológico, e sua relação com ele, e também com a 
crescente capacidade da pessoa descobrir, sustentar ou alterar suas 
propriedades.” (BRONFENBRENNER, 2002, p. 9). 

 

Assim, o autor leva a pensar e refletir o ambiente em que o sujeito cresce, na 

medida em que este afeta todos os seus planos de vida, o modo de pensar, as 

emoções que sente ou os gostos e preferências seriam determinados por vários 

fatores sociais, assim como diferentes grupos sociais também influenciam a vida de 

uma pessoa. 

Além disso, ao aprofundar nos estudos do autor, observa-se estes ambientes 

facilitadores de aprendizagem, a influência do Micro e Macrossistema no 

desenvolvimento dos indivíduos, como também, os papeis sociais do brincar, a 

afetividade e interação. 

Também é importante aqui acrescentar, já parafraseando Bronfenbrenner, 

que ele buscou em seus estudos selecionar pesquisas realizadas em ou referentes a 

vários ambientes como casas, hospitais, creches, pré-escolas, escolas, 

acampamentos, instituições, entre outros, comparando contextos sociais mais 

amplos como classes sociais, grupos étnicos, também, diferentes níveis etários, 

iniciando na fase bebê e avançando por todo período da vida. 

Estas contribuições tornam-se fundamentais para o convívio no contexto 

desta instituição escolar, uma vez, que ao refletir sobre a educação integral para o 

desenvolvimento da criança é necessário considerar toda a diversidade que se faz 
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presente no âmbito educacional. Como já citado, nos Princípios, desta Proposta, 

aqui o chão da escola é o lugar de encontros de sujeitos, da diversidade, de origens, 

de crenças, de valores, daí a importância da transversalidade, portanto da Educação 

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

Educação para a Sustentabilidade.  

Wallon em sua teoria sobre o desenvolvimento humano traz contribuições 
enriquecedoras e valiosas à prática pedagógica que este CEI busca atingir, na 
medida em que propõe o estudo integrado do desenvolvimento, o estudo do 
desenvolvimento infantil tendo a própria criança como ponto de partida, levando em 
conta elementos como afetividade, motricidade, inteligência. 

Observando os estágios para o desenvolvimento da criança apontados pelo 

autor, no contexto desta Proposta Pedagógica, a instituição atém-se a dominância 

do caráter afetivo, que correspondem às etapas que se prestam à construção do EU. 

Sob esta ótica, ressalte-se que a equipe de trabalho desta escola, ao propor e 

desenvolver o trabalho com projetos, em especial, com o Projeto “norteador” dos 

demais: Projeto “Minha Identidade” e “Eu no mundo encantado do CEI 03”, busca 

trabalhar com as crianças a construção do “Eu”, afinal, que escola queremos? Que 

“Eu” queremos formar?  

Nesta perspectiva, Cury define, “O Eu é o centro da personalidade, o líder da 

psique ou da mente, o desejo consciente, a capacidade de autodeterminação e a 

identidade fundamental que nos torna seres únicos”. (CURY, 2011). 

Assim, sabe-se que o trabalho com as crianças pequenas de quatro e cinco 

anos é permeado por diversas especificidades que fazem parte do processo de 

constituição dos sujeitos, visto que nesta fase da vida, os pequenos estão 

descobrindo o mundo, se descobrindo, demonstram suas próprias preferências, se 

reconhecem como um indivíduo único, processo esse de autoconhecimento, que 

tem início quando nascem e só termina no final da vida. 

O sujeito com o Eu bem formado terá grandes chances de ser bem resolvido, 

autônomo, reflexivo, atuantes, protagonistas de sua própria história e com propósitos 

de vida sustentáveis. Dos seis direitos de aprendizagem expressos nas DCNEI(s), 

conforme citados no Currículo, o sexto direito trata do Conhecer-se: 
 

“Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, ao 
construir uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas 
diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens 
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vivenciadas na instituição de Educação Infantil. (Currículo em Movimento do 
DF da Educação Infantil, 2ª ed, 2018, p. 14) 

 

  É sob esta perspectiva que a equipe de trabalho deste CEI entende o 

importante papel da escola na formação da identidade de cada criança para a vida. 

É com este compromisso, que continuamente repensa e avalia sua prática para as 

adequações que se fizerem necessárias à sua realidade. 

Na relação professor com as crianças, os professores buscam dia-a-dia uma 

postura de referência e facilitadores do processo de aprendizagem, pautando a ação 

pedagógica no incentivo ao aprofundamento de conhecimentos, na confiança do 

potencial de cada um, na iniciativa de compartilhar ideias e sentimentos, no 

reconhecimento das diferenças individuais e na troca de experiências, atitudes 

essas que facilitam o crescimento, a autoconfiança e o sucesso acadêmico das 

crianças. 

Por isso, a escola pretende realizar uma educação democrática que seja 

capaz de consolidar a cidadania e que promova à solidariedade, a participação, a 

igualdade de condições, a consciência crítica, reflexiva e a autonomia, respeitando-

se enquanto uma unidade de ensino com personalidade própria e considerando a 

individualidade de sua localidade. Para tanto, a escola busca criar vínculos de 

participação da comunidade escolar em todos os segmentos escolares, pais, 

crianças, professores, coordenadores, equipe de apoio, servidores em geral, 

secretário, direção que devem estar engajados e comprometidos com todas as 

atividades e projetos desenvolvidos na escola. 

Por fim, o processo de ensinar e aprender continuam sendo fundamentais 

para o desenvolvimento e perpetuação humana, sendo que com as inovações 

estruturais, vemo-nos diante de novos desafios, procurando inseri-los dentro desta 

Proposta, reconhecendo a importância das experiências vivenciadas na primeira 

infância. 
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9- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO  
 

Pensar na Organização do Trabalho Pedagógico da escola é antes de tudo, 
pensar a criança como o centro do planejamento curricular, sujeito histórico de 
direitos, que nas interações, vivências e práticas do cotidiano escolar brinca, 
observa, imagina, questiona, constrói sua identidade, aprende. 

Partindo desta concepção, este CEI entende que o planejamento constitui-se 
instrumento essencial no subsídio da prática pedagógica do professor que possibilita 
a organização dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento a serem 
trabalhados em sala e nos demais espaços de aprendizagem, favorecendo assim as 
intervenções pedagógicas apropriadas ao sucesso nos processos de ensino e 
aprendizagem. Assim como, destaca LIBÂNEO (1994), "O trabalho docente é uma 
atividade intencional, planejada conscientemente visando a atingir objetivos de 
aprendizagem. Por isso, precisa ser estruturado e ordenado". Assim, é importante 
falar sobre o processo de ensino e a aprendizagem. 

 
8.1 - O ENSINO E A APRENDIZAGEM 

 

Para que a aprendizagem aconteça, as crianças precisam ser estimuladas, 
elas têm muito a aprender e estas aprendizagens devem-se apoiar nos seis direitos 
de aprendizagem, de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e se conhecer, 
bem como, nos eixos integradores educar, cuidar, brincar e interagir. 

Sabe-se que dos direitos de aprendizagem emergem os Campos de 
Experiências: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, 
cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, 
quantidades, relações e transformações, que estão contemplados na Organização 
Curricular desta Proposta. 

O processo ensino e aprendizagem será desenvolvido por meio de ações, 
atividades, em função dos princípios da interdisciplinaridade, contextualização e 
flexibilização que permeiam a educação da escola de acordo com o Currículo em 
Movimento e da própria habilitação dos professores. Destaca-se a importância na 
relação dos processos de ensino e aprendizagem, o professor atuar como o 
facilitador deste processo. 
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 A escola trabalha a ética com as crianças por meio dos temas transversais 

com o desenvolvimento de projetos educativos de forma contextualizada e 

interdisciplinar. Desenvolve aprendizagens significativas que levam à construção de 

habilidades e conhecimento de mundo. Dentro do início do processo de 

alfabetização, busca introduzir a criança no mundo letrado de forma lúdica e 

agradável. 

 

8.2 - ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS, AMBIENTES E TEMPOS 

 

Pensando, portanto, na criança como ser social, ativo e em pleno 

desenvolvimento, nesta organização é fundamental pensar os materiais, ambientes 

e tempos como elementos que se complementam entre si, uma vez, que a 

aprendizagem ocorre mediante as relações entre eles e as intervenções 

pedagógicas estabelecidas com estes elementos. 

A qualidade destas intervenções pedagógicas juntamente com uma rotina 

organizada faz a diferença no processo educativo do cotidiano escolar, por isso, a 

importância de continuamente o professor, em especial, refletir sobre o planejar e o 

agir. Neste contexto: 
 

“(...) as crianças, por serem capazes, aprendem e desenvolvem-se nas 
relações com seus pares e com adultos, enquanto exploram os materiais e 
os ambientes, participam de situações de aprendizagem, envolvem-se em 
atividades desafiadoras, vivenciando assim suas infâncias. Fazendo uso de 
suas capacidades, aprendem e se desenvolvem ao cantar, correr, brincar, 
ouvir histórias...”. (DISTRITO FEDERAL, 2018, p.23). 
  

Neste sentido, abaixo é apresentada a organização do trabalho pedagógico 

desta instituição. 

 

8.2.1 - MATERIAIS: 

Como bem apontam os PCNs (2001), “todo material é fonte de informação, 
mas nenhum deve ser utilizado com exclusividade, é importante haver diversidade 
de materiais”. Ressalte-se que essa diversidade de materiais requer uma 
organização com previsão de ambientes, tempos para o uso apropriado e com 
objetivos claros de aprendizagem e desenvolvimento nas atividades com as 
crianças.  
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Nesta instituição, os materiais utilizados nos ambientes e rotina são os mais 
diversos possíveis, resumindo: objetos, brinquedos diversos, jogos, vídeos, histórias, 
músicas, entre outros.  

 

8.2.2 - AMBIENTES: 

É fundamental criar ambientes seguros, estruturados, bem organizados 
favoráveis aos processos de ensino e aprendizagem das crianças. Um ambiente de 
convivência em que se desenvolve todas as relações precisa ser acolhedor, criativo 
e “provocador” nas intervenções pedagógicas, por isso, precisa ser organizado em 
função das necessidades e interesses das crianças. 

Assim, este CEI, em busca de explorar as mais diversas possibilidades 
pedagógicas, apresenta a seguir seus ambientes em que acontece a prática 
pedagógica dos processos de ensino e aprendizagem.  

 

 PÁTIO: 

O pátio é o primeiro espaço que a criança fica ao chegar, todos os dias, na 
escola antes de dirigir-se para a sala. Por isso, o pátio coberto, espaço onde 
acontecem às entradas, diariamente para acolhimento das crianças, precisa ser um 
ambiente acolhedor.  

Por isso, pensamos 
com cuidado sobre a sua 
importância. Ao serem 
recepcionadas, as 
crianças aguardam a 
realização das atividades 
do dia sentadas em 
tapete, cada uma naquele 
destinado a sua turma. 

 A entrada é feita 
pela dupla de professores 
do dia e os demais professores e coordenadores estimulam a participação de suas 
turmas.  

A cada dia da semana, numa perspectiva interativa e prazerosa, são 
realizadas atividades conforme o quadro a seguir: 
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ATIVIDADES DIÁRIAS DE RECEPÇÃO/ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS NO PÁTIO 

 
 

SEGUNDA 
 

 
 Cantoria livre e/ou dirigida com músicas sobre os temas a serem 

trabalhados na quinzena. 
 

 
TERÇA 

 Introdução de temas planejados, por meio de contação de história, peça 
teatral pela equipe de apoio/coordenação pedagógica e/ou professores, 
crianças, apresentações diversas em data-show, vídeos e músicas. 

 
QUARTA 

 

 

 Músicas de movimento corporal. 

 
QUINTA 

 Karaokê por turma e premiação com medalha. Toda quinta-feira é a vez 
de uma turma. Todas as crianças podem cantar a música que desejar. 
Ao final, todas ganham uma medalha de participação. 

 
SEXTA 

 

 
 Cantoria Livre e Momento Cívico com hasteamento da bandeira. 

 

Ao término das atividades de recepção e acolhimento de cada dia, as crianças 

dirigem-se às salas para continuidade dos trabalhos do dia. 

 

 SALA: 

As salas desta instituição são amplas e bem iluminadas. É composta por 
mesas móveis que são dispostas em grupo. As paredes são destinadas aos 
materiais de rotina, bem como, aos murais para exposição das produções das 
crianças. Os materiais de uso diário são de fácil acesso de manuseio por elas.  

Todas as salas estão equipadas com SMART TV que também possuem 

entrada para pendrive e aparelho de som portátil. Quinzenalmente os temas dos 

vídeos são selecionados no planejamento, conforme os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento, e a Equipe de Apoio/Coordenação Pedagógica disponibiliza no 

pendrive de cada sala aos professores. 

Assim, a sala é um ambiente privilegiado de aprendizagens, estudos onde o 
próprio espaço apresenta situações de aprendizagem, com estímulos visuais, 
cognitivos e afetivos. Espaço em que a escola prima pela amizade, o diálogo e 
respeito mútuo, sempre são reiteradas as regras de convivência “nossos 
combinados” e as atividades são incentivadas a serem realizadas com autonomia e 
bom gosto.  
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 LABORATÓRIO: DELÍCIAS E DESCOBERTAS 
 

O Laboratório de experimentos, Delícias e Descobertas, assim nomeado pela 

equipe de trabalho da escola, é um ambiente para fazer experimentos e receitas, 

além de ser utilizado, também, para exposições e sistematização do conhecimento, 

conforme descrito anexo, nos projetos específicos. 

  Este ambiente é utilizado pelos pequenos chefes uma vez na semana em 

horário duplo, conforme horário da turma. As crianças realizam experimentos, 

receitas e/ou participam de exposições no laboratório. Neste ambiente, tem o 

principal para um laboratório, como: pia, fogão, balcão de apoio, freezer, micro-

ondas, liquidificador, entre outros. O ambiente á preparado conforme a necessidade 

do planejamento e realização das aulas, os materiais são providenciados pela 

equipe gestora e equipe de apoio/coordenação pedagógica.  

O principal objetivo é estimular a curiosidade das crianças, a degustação, a 

investigação, a estimulação e os questionamentos que favorecem a produção de 

conhecimento.  

     “De onde vem a tinta da Natureza” 

 

 

Não há dúvidas, que o laboratório é uma forma divertida de aprender. Basta 

chegar o dia e a hora para observar a alegria dos pequenos chefes. 

As aulas são planejadas conforme os temas e os objetivos de aprendizagem 

e desenvolvimento pretendidos. Durante o desenvolvimento destas aulas, trabalha-

se o aspecto cognitivo, entre outros, exercitando o raciocínio por meio de estímulos 

para testar experimentos e receitas. A criança é oportunizada a realizar 
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experimentos fazendo novas descobertas, construindo conceitos, realizando 

pesquisas e questionando, realiza receitas (degustando-as e saboreando-as).  

Aqui têm espaço à curiosidade, a busca constante, o desejo de conhecer pelo 

prazer de conhecer, o questionamento, e é um meio pelo qual as crianças 

relacionam suas receitas, experimentos às situações do seu dia-a-dia. 

 

 BRINQUEDOTECA: 

A brinquedoteca, nesta instituição, é o espaço destinado à brincadeira com 

brinquedos, casinha de alvenaria e campinho gramado próximo. Cada turma 

também possui horário uma vez na semana. 

Este é mais um dos espaços da escola que as crianças vivenciam 

plenamente o eixo do currículo brincar e 

interagir. Como já dito nesta Proposta o 

brincar é condição de aprendizagem e 

desenvolvimento, num espaço preparado 

para o incentivo à criança em explorar, 

sentir, perceber, imaginar, organizar, 

assimilar, brincar livremente, interagir que 

embora acompanhada da intencionalidade 

do professor, com intuito da construção 

da cidadania, da diversidade, da 

socialização, afetividade, autoestima, 

raciocínio, desenvolvimento das 

habilidades motoras, para a criança é um 

ambiente mágico e prazeroso em que os 

processos de ensino e aprendizagem 

ocorrem de maneira natural, no brincar e 

interagir. 
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 PARQUE:  

O parque é um ambiente que simplesmente torna uma criança feliz, além das 
mais variadas contribuições, em especial, para o desenvolvimento da saúde física-
emocional-psicológica.  

Nesta instituição, cada turma também tem 
o seu horário, duas vezes na semana. Nos 
brinquedos do parque, observa-se que as 
crianças aprendem a importância de se dividir o 
espaço e os brinquedos, a respeitar a vez do 
colega e esperar o seu tempo para brincar, 
desenvolvendo a noção de direito de cada um, a 
socialização, além do desenvolvimento motor. 

 

 RECREAÇÃO: 

Espaço destinado à recreação coletiva livre ou dirigida, uma vez por semana, 

na sexta-feira. Neste dia, as crianças de todas as turmas participam das atividades 

de recreação coletiva no pátio descoberto, ao som de músicas infantis, do repertório 

da quinzena. 

Aqui é lembrada a importância dos combinados gerais de convivência (como: 

não brigar, não empurrar o colega).  Todos participam e tem a oportunidade de 

brincar com o colega de outras turmas, fazer amizades, socializar, conviver com o 

outro, desenvolver o equilíbrio, agilidade, atenção, confiança, coordenação, 

memória, entre outras.  

Nas atividades de 

recreação livre, é o brincar livre, 

mediante a observação dos 

professores. Observa-se que as 

crianças brincam com atividades 

de pula corda, bola, amarelinha, 

pique-pega, pique-esconde, 

música, dança, entre várias 

outras.  

 Nas atividades dirigidas, têm regras e a intervenção dos professores. 
Geralmente são brincadeiras coletivas e atividades por meio de jogos. 
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 PROJETO EDUCAÇÃO COM MOVIMENTO: 

 

O Projeto Educação com Movimento (PECM) é uma política pública da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) que visa à inserção 

do professor de Educação Física na Educação Infantil, no caso desta instituição da 

primeira infância. A finalidade é a ampliação das experiências corporais dos 

estudantes mediante a intervenção 

pedagógica integrada e interdisciplinar entre o 

professor regente e o professor de Educação 

Física na perspectiva da Educação Integral.  

Nesta escola, as crianças têm a 

oportunidade de vivenciar este tão 

importante projeto, conforme 

relacionado nos projetos 

específicos, anexo. As aulas são 

dinâmicas, divertidas, com o 

objetivo principal de promover o 

desenvolvimento psicomotor das 

crianças por meio de jogos, 

brincadeiras, utilizando o próprio 

corpo, portanto atentando-se aos 

objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento do Campo de 

Experiência: Corpo, Gestos e 

Movimentos, numa perspectiva contextualizada com os demais campos de 

experiências.  
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Conforme o Currículo em Movimento do DF - Educação Infantil (2018) “este 

campo de experiência propõe o trabalho voltado ao desenvolvimento corporal da 

criança que, ao se expressar, interage com o mundo desde cedo por meio de gestos 

e movimentos corporais”. Assim, ao participar de jogos, brincadeiras e atividades 

lúdicas as crianças desenvolvem diversas habilidades motoras, expressões faciais e 

gestuais, caminhar, correr, saltar, alongar-se, rastejar, subir, descer, entre outras 

habilidades que são essenciais para o seu desenvolvimento integral. 

Neste CEI, para a realização do projeto, o professor regente da turma precisa 

estar presente e auxiliar a professora de Educação com Movimento durante toda a 

aula, além de estimular a criança a participar das aulas.  

 A aula é dividida em até três momentos. Inicia-se explicando as brincadeiras 

e as regras e termina com a avaliação da aula e relaxamento. Portanto, é 

imprescindível que a professora regente leve a turma para o local no seu horário 

determinado e permaneça ao longo da aula normalmente para o acompanhamento 

das crianças.  

É importante salientar que necessita renovar materiais anualmente quando 

pouco resistentes e/ou repor, devido os desgastes naturais das peças. Construção 

de brinquedos também é essencial conforme a necessidade do público alvo. Além 

disso, reitera-se que esta instituição necessita de mais um professor de Educação 

Física para o projeto, visto que atende 16 turmas, sendo 08 no matutino e 08 no 

vespertino. 

 

 SALA DE LEITURA: 

A Sala de Leitura da escola constitui, mais um espaço de aprendizagem. É 

utilizada, semanalmente, para leitura específica do planejamento ou leitura livre 

pelas crianças, afinal, as crianças gostam de ouvir várias histórias, mas também, 

gostam de fazer seus comentários, por isso são oportunizadas a manusearem os 

livros, apreciando e fazendo a leitura das imagens e, ao participar vão lendo, 

ouvindo, falando, recontando, criando suas novas histórias e, nesta dinâmica 

tornando-se leitoras. 
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Esta instituição busca a cada 

dia melhorar este espaço para que 

seja aconchegante e agradável 

para as crianças. Nesta sala há 

tapete para que as crianças possam 

sentar, têm almofadas, TV, e o 

acervo acessível a elas para que 

possam manuseá-lo mesmo sem 

saber ler e escrever 

convencionalmente, vivenciando a imaginação, a criatividade, favorecendo o 

desenvolvimento do pensamento, conforme abordam as Diretrizes (DCNEI, 2010). 

Sabe-se que organizar e preparar o ambiente para o momento da leitura é 

fundamental, pois a convivência cada vez maior com os livros, leva as crianças a 

constituírem um encantamento com os mesmos, desenvolvendo o bom gosto pela 

leitura, elegendo seus preferidos, expondo suas opiniões sobre a escolha de uma 

obra, entre tantas outras. 

Este espaço, portanto, deve ser promotor de aprendizagem e 

desenvolvimento. Ao planejar as atividades estas precisam ser desafiadoras que 

propicie a participação crítica das crianças. Este projeto também está relacionado no 

anexo desta Proposta. 

 

 REFEITÓRIO: 

O refeitório é o ambiente destinado à alimentação diária das crianças no 

horário do lanche de cada turma. A alimentação é um direito de todas as crianças. 

Nesta instituição é desenvolvido o Projeto Alimentação na Educação Infantil, mais 

que cuidar: Educar, Brincar e Interagir, conforme descrito, nos projetos específicos, 

anexo. Inicialmente, foi uma das escolas piloto do projeto que tem por objetivo 

trabalhar a autonomia alimentar, a alimentação saudável, os hábitos de higiene, a 

importância da promoção da saúde e socialização.  
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Incentiva-se o 

autoservimento com 

moderação. Por isso, as 

crianças são orientadas 

diariamente sobre o servir 

para evitar o desperdício.  

 

Em geral, há 2 lanches doces e 3 lanches 

salgados. As crianças são orientadas sobre a 

importância da alimentação saudável, da maneira 

como utilizar os utensílios que são de vidro e inox 

(prato, colher, copo), sobre a importância da 

higiene, em especial, a higiene das mãos, antes 

das refeições, de manter o ambiente limpinho da 

alimentação, de alimentar-se bem para a saúde do 

corpo, entre outras.  

 

Nesta perspectiva, este CEI almeja o desenvolvimento deste Projeto aliado ao 
Projeto Horta com o intuito de trabalhar a valorização do meio ambiente para uma 
educação ambiental sustentável, uma vez que, o contato direto das crianças com os 
alimentos e por meio de dinâmicas lúdico-pedagógicas, proporcionadas pela própria 
construção da horta, resulta no maior interesse de participação e atuação das 
crianças. Este projeto já tem as ideias construídas acerca da importância de sua 
realização e necessita ser escrito coletivamente, bem como, planejadas as ações 
para a sua prática. 

 

 BANHEIRO/BEBEDOURO: 

Há 01 banheiro feminino e 01 masculino, destinado ao uso das crianças, onde 

além destes, há 01 para os adultos e estão localizados próximos as salas de aula. 

Estes banheiros tanto o feminino quanto o masculino contemplam também as 

crianças cadeirantes. 

O bebedouro possui água filtrada e a maioria das torneiras possui fechamento 

automático, e são compatíveis com a altura das crianças. 
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Os banheiros e o bebedouro são mantidos limpos e higiênicos para o uso 

adequado das crianças. 

Em síntese, ainda na perspectiva dos ambientes, destaca-se que o ambiente 
de aprendizagem não se limita à escola. Daí a importância de propor atividades que 
ocorram fora dela como passeios ao teatro, cinema, visitas a parques, entre outras. 
Esta instituição, em sua programação anual promove atividades deste cunho. Para 
este ano letivo estão sendo pensadas e planejadas estas atividades, nas 
coordenações coletivas. 

 

8.2.3 - TEMPOS 

A organização do tempo aqui se dá mediante a contextualização com as 
atividades realizadas nos ambientes da instituição, dos materiais utilizados, 
atrelados à rotina das crianças que considera suas características e especificidades.  
Uma questão importante a ser considerada na organização do trabalho pedagógico 
é atentar-se ao horário escolar que obedece ao tempo estabelecido pela legislação 
vigente. Na escola, o horário de entrada e saída das crianças: 

 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

MATUTINO: 7h30 às 12h30 VESPERTINO: 13h às 18h 

 

 ROTINA 

Ao planejar a rotina da turma, paralelo aos materiais, espaços e tempos e 
sujeitos envolvidos nas atividades, deve-se pensar no planejamento da rotina. O 
Currículo destaca: 

 
“Geralmente, a rotina abrange recepção, roda de conversa, calendário, 
clima, alimentação, higiene, atividades de pintura e desenho, descanso, 
brincadeira livre ou dirigida, narração de histórias, entre outras ações”. 
(Currículo em Movimento do Distrito Federal, p. 34, 2018). 

  
As crianças atendidas nesta instituição são pequenas e necessitam da rotina 

que funciona como organizadora destas atividades cotidianas. No contexto desta 

unidade escolar, a rotina é planejada e organizada com a sequência das atividades 

que ocorrem nos diferentes ambientes da escola. É importante ressaltar que, na 

rotina diária, o professor coloca para as crianças a pauta das atividades do dia o que 
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contribui significativamente para que a criança se sinta segura, confiante e entenda 

o seu contexto. 

 

PERÍODO DE ACOLHIMENTO E INSERÇÃO 
 

Para abordar sobre este período de acolhimento e inserção é necessário 
remeter-se ao conceito de criança tratado ao longo desta Proposta e, finalmente 
refletir sobre o que precisa ser considerado neste processo. 

No contexto desta Proposta, a criança, de modo geral, é compreendida como 
sujeito histórico, de direitos, protagonista, atuante na construção de sua identidade, 
que produz cultura. A partir desse entendimento, sabe-se que o ingresso da criança 
na Educação Infantil onde se deparará com pessoas desconhecidas com as quais 
terá de conviver a partir de então faz com que a criança tenha que passar pelo 
processo de “adaptação” ao ser inserida na instituição. 

Neste sentido, considerando os pressupostos teóricos que fundamentam a 
prática educativa, os documentos orientadores da Subsecretaria de Educação 
Básica (SUBEB) de 2019, 2020 e os argumentos nos quais embasam a nova 
publicação do Currículo em Movimento do Distrito Federal-Educação Infantil, optou-
se, por usar os termos “acolhimento e inserção” e não mais “adaptação”. Assim, o 
currículo aponta: 

 

“Para a Psicologia Histórico-Cultural, o processo de adaptação contribui 
para a ocorrência da acomodação, favorecendo a estagnação do 
desenvolvimento humano, o que não revela a intencionalidade educativa. 
Para tal perspectiva teórica, o que contribui para o desenvolvimento 
humano é o processo de inadaptação, pois esse provoca o ser humano a 
desenvolver-se”. (Currículo em Movimento do Distrito Federal-Educação 
Infantil, 2ª ed., 2018. p. 37). 

 

Nessa perspectiva, para este processo, então, será utilizado os termos 
“acolhimento e inserção”. É importante compreender que a criança pode perceber 
este processo de diferentes formas. Algumas podem ver a escola como um espaço 
divertido, animado e seguro, mas, outras podem perceber a separação da família 
como um momento de muita tristeza, expressando-se por meio do choro, ficam 
muito caladas, não querem brincar, comer e até podem adoecer. 

Portanto, esta instituição na certeza de que as crianças e suas famílias 
precisam de ajuda para enfrentar esse momento buscam o envolvimento de todos 
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os profissionais da instituição que planejam e organizam cuidadosamente o período 
de acolhimento e inserção, considerando a participação das famílias e/ou 
responsáveis e da comunidade, à diversidade e, também dos sentimentos da 
criança e dos adultos, conforme orienta o Currículo em Movimento do Distrito 
Federal-Educação Infantil (2018). 

Quanto aos alunos com necessidades educacionais especiais (ANEE,s) ou 
crianças que apresentarem dificuldade de inserção/acolhimento, a equipe de apoio 
educacional, AEE/Sala de Recursos, SEAA e SOE, acompanham e avaliam as 
necessidades para orientação junto às famílias. 

Por fim, não resta dúvida, que o planejamento das práticas pedagógicas a ser 
realizado neste momento inicial de acolhimento e inserção é essencial. Por isso, 
nesta instituição este momento é feito de maneira tranquila, carinhosa, pois “o ato de 
educar não se separa do ato de cuidar”. São planejadas atividades dinâmicas e 
diversificadas como, apresentação da professora, da escola, atividades com 
músicas, contação de histórias, uso de brinquedos, massinha de modelar, exibição 
de histórias, em vídeo, para as crianças sentirem mais à vontade e segura diante do 
novo ambiente. Os pais também são orientados, desde o início, quanto à postura 
mais apropriada para este momento de inserção/acolhimento.  

Assim, a escola segue sua caminhada na certeza de que o acolhimento com 
qualidade é uma prática diária no contexto escolar e que ocorre ao longo de todo 
ano letivo, permitindo que a criança sinta-se de fato acolhida, nas mais diversas 
situações, nos atrasos, retorno após viagem ou doença, assim como orienta o 
Currículo em Movimento. 

Em linhas gerais, a equipe de trabalho deste CEI busca constantemente, por 
meio do seu planejamento, numa perspectiva avaliativa, promover a organização do 
trabalho pedagógico com materiais, ambientes, tempos e rotina; ações pedagógicas 
repletas de descobertas, criatividade, investigação, desafios, aprendizagens, 
desenvolvimento, que propiciem a interação criança-criança, criança-adulto e deles 
com o meio ambiente.  

O espaço escolar é “vivo”, dinâmico, lúdico, e, portanto deve ser “brincável”, 
explorável, transformável, e acessível para todos, como defendido pelos 
profissionais da educação e pela equipe de trabalho desta instituição. 
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 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

A educação de qualidade é uma busca constante desta instituição e para isso 
é essencial ações pedagógicas firmadas num trabalho coletivo. A equipe de trabalho 
da escola abraça a organização do trabalho pedagógico e numa perspectiva 
coletiva, envolve seus segmentos, participa, reflete, avalia (re) direciona, orienta e 
contribui significativamente para os processos de ensino e aprendizagem.  

Sob este contexto, a Orientação Pedagógica registra: 
 

“Os espaços-tempos de coordenação pedagógica oportunizam reflexões 
sobre a organização do trabalho pedagógico da escola, analisando se 
desenvolvem a coordenação na perspectiva da ordenação ou da 
co+ordenação. Assim, a Coordenação Pedagógica precisa consolidar-se 
como espaço-tempo de reflexões geradas pelos processos formativos e de 
autoformação, contemplando o processo de ensinar e aprender, os 
planejamentos interdisciplinares, o compartilhamento de experiências 
pedagógicas exitosas e inclusivas, o conhecimento mais aprofundado dos 
estudantes, a avaliação e autoavaliação e a articulação do coletivo em torno 
da construção do Projeto Político-Pedagógico da escola”. (Orientação 
Pedagógica, Projeto Político-Pedagógico e Coordenação Pedagógica nas 
Escolas, 2014, p. 30-31). 
 

Neste contexto, a coordenação pedagógica coletiva, nesta instituição é 
realizada às quartas-feiras, no turno matutino e vespertino. Este é um espaço 
primordial em que a equipe pedagógica prima pela articulação das ações, a fim de 
planejar e nortear os trabalhos desenvolvidos, além de ser um espaço fundamental 
para a formação continuada dos profissionais da educação. 

A formação continuada ocorre por meio dos estudos dos documentos da 
SEEDF que regem o trabalho pedagógico nas instituições de ensino, de temas 
pertinentes e sugeridos pelo grupo, conforme a necessidade do contexto escolar, 
bem como, em alguns momentos, também é promovida esta formação continuada e 
tão essencial por meio das Viradas Pedagógicas, Coordenações Propositivas, Dias 
de Formação dos Profissionais da Educação Infantil, fomentados pela Diretoria de 
Educação Infantil (DIINF) e Unidade Regional de Educação Básica 
(UNIEB)/Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho (CRESo). 

O planejamento  coletivo é realizado quinzenalmente, sendo, numa quinzena 
planeja a equipe de professores que coordenam no matutino juntamente com a 
equipe de coordenação e apoio pedagógico e na outra, a equipe de professores que 
coordenam no vespertino. Sendo que, é feito o repasse do planejamento para cada 
equipe pela coordenação e apoio pedagógico.  
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O planejamento inicia com a equipe de coordenação, apoio pedagógico e os 
professores (1º e 2º Período) que planejam as atividades que serão realizadas 
coletivamente nos ambientes da escola e das ações específicas da sala para cada 
período (conforme abordados na organização pedagógica desta Proposta), em 
seguida, os professores se organizam em dois grupos, um sendo do 1º Período (4 
anos) e outro do 2º Período (5 anos) para planejarem as ações específicas da sala. 
Ressalte-se que o referido planejamento é feito mediante os objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento dos Campos de Experiências. Na semana anterior 
a que ocorrerá o planejamento, os professores recebem tais objetivos, para a 
proposição de estratégias e ações pedagógicas para o alcance destes objetivos. 

Este espaço coletivo também é essencial para as reflexões avaliativas da 
prática pedagógica acerca dos processos de ensino e aprendizagem. A cada 
planejamento é feita reflexão coletiva acerca das estratégias propostas, bem como, 
das intervenções pedagógicas para o alcance dos objetivos propostos. 

 Assim, a coordenação pedagógica torna-se então essencial, uma vez que a 
equipe de coordenação pedagógica tem também a função de articulação desta 
Proposta atrelada ao Currículo da rede.  

Nesta perspectiva, o desenvolvimento de uma rotina, para o trabalho da 
coordenação é fundamental no contexto escolar, para que em meio as suas diversas 
atividades, priorize a organização do trabalho pedagógico, numa rotina organizada e 
estruturada levando em consideração a importância das coordenações pedagógicas 
coletivas, da formação continuada, do planejamento, das reflexões avaliativas e o 
processo de ensino e aprendizagem. Segue o Plano de Ação da Coordenação 
Pedagógica. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES/ESTRATÉGIAS PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

-Realizar a Coordenação 
Coletiva Pedagógica. 
 
-Realizar o planejamento 
quinzenal coletivo e 
individual com os 
professores de 1º e 2º 
períodos. 
 
 
 
 
 

 
-Atualizar, (re)escrever e (re) 
elaborar os projetos 
específicos da escola. 
 
 
 
 
-Proporcionar a Formação 
Continuada por meio de 
estudos de documentos 
norteadores da SEEDF ou 
temas geradores. 
 
 
 

-Realização da Coordenação 
Coletiva, às quartas-feiras, no turno 
matutino e vespertino e, às terças e 
quintas-feiras para organização 
sistemática do trabalho pedagógico, 
sempre que necessário,  
planejamentos quinzenais e formação 
continuada. 
 
 
 

-Encontros Pedagógicos para a 
escrita dos projetos específicos dos 
professores de 1º e 2º períodos. 
 
 
 
 
 
 

-Estudo dirigido da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), Currículo 
em Movimento do DF-Educação 
Infantil, 2018, entre outros 
documentos da SEEDF. 

DIINF; 

CRESo/UNIEB; 

-Equipe Gestora; 

-Coordenação 

Pedagógica; 

-Equipe de Apoio; 

-AEE/Sala de 

Recursos; 

SEAA; 

-Professor 

Regente; 

-Todos os 

profissionais da 

escola. 

 

 

 

 

 

-Equipe 

Gestora; 

-

Coordenação 

Pedagógica; 

-Equipe de 

Apoio; 

-AEE/Sala de 

Recursos; 

SEAA; 

-Professor 

Regente. 

 

-As ações 
propostas serão 
realizadas ao 
longo de todo 
ano letivo. 
 

 

-A avaliação 
das ações 
será 
contínua, 
visto a 
importância 
da reflexão 
das 
estratégias 
propostas. 

 

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
AÇÕES/ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

 
PÚBLICO 

 
CRONOGRAMA 

 

AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

-Participar das Viradas 
Pedagógicas,  das 
Coordenações Propositivas 
da SEEDF/SUBEB/DIINF 
CRESo/UNIEB, dos 
encontros de formação para 
coordenadores locais, 
professores, bem como, dos 
dias de formação da 
Educação Infantil. 
 
-Promover estudos dirigidos, 
encontros e formação 
continuada com vistas à 
atualização e (re) 
elaboração da Proposta 
Pedagógica da instituição 
escolar. 

-Participação nas Viradas 
Pedagógicas, nas Coordenações 
Propositivas e das formações para a 
Educação Infantil prevista no 
Calendário da SEEDF, bem como, 
participação em outros encontros de 
formação promovidos pela 
SEEDF/SUBEB/DIINF/CRESo/UNIEB. 
 
 
 
 
 

-Sistematização dos estudos e 
informações para a atualização e (re) 
elaboração da Proposta Pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 
 

-Equipe 

Gestora; 

-

Coordenação 

Pedagógica; 

-Equipe de 

Apoio; 

-AEE/Sala de 

Recursos; 

SEAA; 

-Professor 

Regente. 

 

-Todos os 

profissionais 

da escola. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- 
 

 

 

 

 

 

 

-- 
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 EQUIPE DE APOIO 

A Equipe de Apoio desta instituição é essencial para o trabalho pedagógico 

de apoio aos estudantes na unidade escolar, o Regimento sublinha: 
 

“Entende-se por Equipe de Apoio a integração dos três Serviços de Apoio 
aos estudantes na unidade escolar: Equipe Especializada de Apoio à 
Aprendizagem, Orientação Educacional e Atendimento Educacional 
Especializado/Sala de Recursos, que atuarão de forma integrada e 
fundamentados teórico-metodologicamente na Pedagogia Histórico-Crítica e 
Psicologia Histórico-Cultural”. (Regimento da Rede Pública do Distrito 
Federal, art. 122, seção II, p. 57, 2019). 

 
 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO/SALA DE RECURSOS 

(AEE/SALA DE RECURSOS) 

Atua com o Atendimento Educacional Especializado aos Alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais (ANEES), em sessões individuais e ou 

coletivas; orienta e acompanha os professores e famílias com práticas pedagógicas; 

viabiliza as adequações curriculares dos ANEES; promove reflexão com todos os 

segmentos, sobre o processo de inclusão e aceitação das diferenças; envolve os 

estudantes inclusos nos projetos desenvolvidos pela escola. Identifica, elabora e 

organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para 

plena participação das crianças, considerando as suas necessidades específicas.  

O AEE complementa e/ou suplementa a formação da criança com vista à 

autonomia e independência na escola e fora dela. Segue o Plano de Ação do 

Atendimento Educacional Especializado-AEE/Sala de Recursos. 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

-Desenvolver a 
autonomia e 
independência para que 
tenha capacidade de 
interagir com as outras 
crianças; 
 
-Trabalhar a 
comunicação e a 
socialização em busca 
de qualidade de vida e 
funcionalidade; 
 
-Proporcionar atividades 
para estimular a 
linguagem oral e 
expressão corporal. 
 
 

-Utilização de brinquedos de montar e 
desmontar, como: carro, blocos de construção, 
quebra-cabeça, caixa e encaixe. 
 

-Construção de rotina junto com a criança. 
 

-Proporcionar brincadeiras por meio da música, 
introduzindo novos elementos para estimular a 
linguagem oral e expressão corporal. 
 

-Realizar atividades para desenvolver os 
processos mentais, atenção, percepção, 
imaginação, por meio de software no 
computador. 
 

-Pasta com transparências variadas, letras, 
números, palavras, letras de músicas e 
ilustrações, caixa musical. 
-Fichas com imagens (fotos e figuras) utilizando 
frases, palavras, letras, números, cores, formas. 
 

-Confecção de jogos pedagógicos com 
materiais alternativos. 
 

-Adequações dos materiais e dos materiais 
produzidos, serão adequados para atender a 
necessidade da criança. 
 
 
 

-SEEDF; 

-Profissionais da 

Saúde 

(Psicólogo, 

fonoaudiólogo, 

fisioterapeuta, 

nutricionista, 

neurologista); 

-Equipe Gestora; 

-Sala de 

Recursos; 

SEAA; 

-Professores 

regentes; 

-Família 

-Equipe 

Gestora; 

-Professor 

da Sala de 

Recursos; 

SEAA; 

-Professor 

Regente; 

-Todos os 

profissionais 

da escola. 

 

Atendimentos 3 

vezes por semana 

com o tempo de 

duração de 50 

minutos cada 

atendimento. 

Atendimento 

individual/ coletivo 

e observações 

com colegas na 

sala de aula. 

Espera-se que a 

criança seja capaz 

de estabelecer 

vínculos afetivos, 

exerça sua 

autonomia e 

ampliar suas 

relações sociais e 

consiga realizar 

atividades do 

cotidiano escolar.  

Ao longo do ano 

letivo e com 

perspectivas 

futuras. 

 

PLANO DE AÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 
AEE/SALA DE RECURSOS 
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 SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL (SOE) 

A Orientação Educacional é desempenhada pelo Pedagogo Orientador 

Educacional, com objetivo de proporcionar condições para o desenvolvimento 

integral e harmônico do aluno, promovendo a integração entre família, escola e 

comunidade. Em conformidade com o Currículo da Educação Básica da SEEDF 

(2014) sob a perspectiva histórico-cultural da aprendizagem e desenvolvimento 

humano. 

Este serviço buscar realizar as ações elencadas abaixo: 

• Com o corpo docente buscar ações integradas que colaborem no processo de 

aprendizagem e no desenvolvimento do aluno. Participando e planejando 

atividades coletivas, estudos de casos e conselhos de classes, vivências, 

oficinas sempre procurando apresentar uma devolutiva. Instrumentalizar o 

professor por meio de formações nas coordenações com temas demandados 

por ele com profissionais multidisciplinares como fonoaudiólogos, psicólogos, 

especialistas em psicomotricidade dentre outros, alinhar ações com o corpo 

docente para realizar um trabalho estruturado sobre afetividade e 

competências sócio emocionais tanto do educador quanto do educando; 

• Elaborar ações que favoreçam desenvolvimento pessoal e social dos alunos, 

contribuir na construção de uma convivência, cooperativa, harmônica e 

solidária. Contribuir na construção de uma Cultura de Paz, mediação de 

conflitos com Projeto de Atenção Plena (PAE) com o educando e com o 

professor; 

• Encaminhamento as redes de apoio em caso de negligência familiar, 

infrequência, abuso, problemas de saúde e outros; 

• Trabalhar de forma articulada com professores, servidores e rede externa de 

atendimento; 

• Intervir quando necessário, nas relações interpessoais. Auxiliar na reflexão e 

sensibilização para a prática inclusiva; 

• Desenvolver ações de adaptação ao ambiente escolar, rotina, 

desenvolvimento de limites, hábitos alimentares saudáveis; 

• Fazer parcerias e articulações com setores governamentais e não 

governamentais de forma a atuar junto à Rede Social de sua localidade, 
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visando a um atendimento mais completo das necessidades pedagógicas, 

físicas e sociais das crianças; 

• Buscar parcerias extraescolares que favoreçam as possibilidades de 

atendimento aos alunos; 

• Desenvolver projetos que atendam a demanda de professores, alunos e 

família. 

Nesse sentido, conforme descrito na Orientação Pedagógica da Orientação 

Educacional, são critérios para organização e avaliação do trabalho Pedagógico da 

Orientação Educacional o alinhamento das ações com os princípios da ação 

coletiva, integralidade, intersetorialidade, transversalidade, diálogo escola-

comunidade, territorialização e convivência escolar previstos no Currículo da 

Educação Básica da SEEDF como perspectiva de educação integral do estudante. 

 

 SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM 

De acordo com a Orientação Pedagógica 2010, este Serviço se propõe a 

promover a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem, por meio 

de uma atuação Institucional, Preventiva e Interventiva.  

Tem o objetivo de construir o Mapeamento Institucional, dar Assessoria ao 

Trabalho Coletivo e Acompanhamento do Processo de Ensino e Aprendizagem. 

Para que estes objetivos sejam alcançados, serão viabilizados a escuta pedagógica 

individual e coletiva aos professores e demais segmentos, formação continuada ao 

corpo docente e demais segmentos do contexto escolar com o propósito de refletir 

sobre os processos de desenvolvimento infantil, reflexões e estudos dos 

documentos norteadores como o Currículo, Diretrizes e outros.  

Esta Equipe se propõe a viabilizar o Conselho de Classe semestral, espaço 

privilegiado da escuta coletiva e trocas de experiências das práticas pedagógicas. 

Sensibilizar as famílias sobre a participação no contexto escolar e reflexão das 

rotinas familiares, potencializando o desenvolvimento dos alunos.  

E por fim, acompanhamentos individuais dos estudantes, caso sejam 

necessários, com intervenções pedagógicas pertinentes. Para este ano letivo, a 

escola tem a Proposta da Formação Continuada com o professor nos espaços das 

coletivas sobre Desenvolvimento Infantil e Processo de Aprendizagem. O Projeto 

Escola de Pais, com temas bimestrais, Escuta Pedagógica aos professores com 
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intuito de construção do mapeamento institucional e qualificação da organização 

pedagógica e prática docente. Acompanhamento pedagógico do desenvolvimento 

dos estudantes. 

Estas atividades serão realizadas em trabalho conjunto com a Equipe 

Gestora, Coordenação Pedagógica, Equipe de Apoio, SOE, Sala de Recursos e -

Professores.   Segue o Plano de Ação do Serviço de Orientação Educacional e do 

Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

AÇÕES / 
ESTRATÉGIAS 

 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS NA AÇÃO 

 

 
PÚBLICO 

 
CRONOGRAMA 

 

AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

Construir o Mapeamento Institucional da 
Escola com vistas a conhecer a Instituição 
quanto aos conceitos de Aprendizagem, 
Desenvolvimento Infantil, Prática docente, 
cultura familiar, estrutura econômica da 
comunidade escolar e por meio deste, 
pensar, juntamente com a gestão, 
coordenação e professores em estratégias 
que auxiliem a o que é frágil e motivem o 
que é potencial, com atuações intencionai. 
“O Mapeamento constitui-se como uma 
etapa de análise institucional , que mantém 
o  foco em suas dimensões pedagógicas, 
administrativa, social, cultural, entre outros, 
considerando que essas são promotores 
de sucessoe / ou fracasso no âmbito do 
espaço escolar.” OP SEAA p.69  
 

 
 

Instrumentos / 
Questionários 

específicos para 
cada segmento 

 
Direção 

Coordenação Pedagógica 
Professores 

Sala de Recursos 
SOE 

 

 
Professores 

Famílias 
Servidores 
Direção e 

apoios 

 
Durante todo o ano 
letivo.  
Obs: O mapeamento 
requer tempo hábil 
para sua execução. 
É necessário a 
observação , 
conhecimento da 
rotina escolar , 
aplicação dos 
instrumentos de 
pesquisa. Esse 
processo dura de 2 
a 3 anos letivos.    

 
Tabulação – análise 
das respostas 

 Ação institucional preventiva e interventiva 
por meio da formação continuada com 
todos os segmentos de acordo com as 
demandas apresentadas no cotidiano 
escolar / assessoria ao trabalho coletivo 
sobre concepções de aprendizagem, 
desenvolvimento infantil, Currículo da 
Educação Infantil ,  Inclusão , 
Necessidades Educacionais Especiais e 
outros.  

 
Formações, 

reflexões, palestras 
e rodas de 
conversas .   

 
Direção, Coordenação 
Pedagógica, Sala de 

Recursos 
SOE 

Direção 
Coordenação 
Professores 

Pais de alunos 
Alunos 

Servidores / 
apoios 

 
Em momentos 
específicos e 
agendados. 
Sugestão bimestral, 
nas coordenações 
coletivas.  

 
Conversa informal e 
ficha de avaliação 
com registros. 

 

PLANO DE AÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM 
E SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

AÇÕES / 
ESTRATÉGIAS 

 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS NA AÇÃO 

 

 
PÚBLICO 

 
CRONOGRAMA 

 

AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

Escuta sensível ao professor sobre a 
prática docente e acompanhamento do 
processo ensino e aprendizagem dos 
alunos. 

Escutas nas 
coletivas, nos 

espaços escolares  
e reuniões pré 

agendadas com 
professores . 

 

Coordenação 
Sala de recursos 

SOE 

Professores Durante todo o ano 
letivo 

Avaliação 
Institucional 

Intervenção nas situações de queixas 
escolares em todas as áreas : cognitivas, 
comportamentais, emocionais , sociais e 
psicomotoras .   

Conversa com o 
professor e família / 

entrevistas, 
reflexões. 

Orientações. 
 

Professores e famílias 
  SOE 

Alunos , 
professores e 

famílias 

Durante todo o ano 
letivo 

Avaliação 
institucional 

Projeto Escola de Pais  - trazer as famílias 
para pensarem o processo ensino – 
aprendizagem e incentivar para  se 
tornarem protagonistas do ambiente 
escolar. 

Formações 
continuadas com 

famílias sobre 
temáticas 

demandadas no 
cotidiano escolar e 

no questionário 
sócio histórico  / 
mapeamento.  

 
 

Direção  
Coordenação 

Sala de recursos 
Professores 

SOE 

Famílias Semestral  Instrumento de 
avaliação escrito e 
conversa informal; 

Avaliação 
institucional 

Acolhida e acompanhamento dos alunos 
com Necessidades Educacionais Especiais 
oriundos da Educação Precoce – CEE e 
da comunidade. 

Reunião de acolhida 
às famílias e alunos, 

estudos de caso 
para 

acompanhamento, 
intervenções, 
orientações e 

encaminhamentos. 
 
 

Sala de recursos 
Coordenação 
Professores 

Direção  
SOE 

Alunos com 
Necessidades 
Educacionais 
Especiais e 

suas famílias. 
 

Durante todo o ano 
letivo. 

Processual. 
Elaboração de 

Relatórios e 
Avaliação 

institucional. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

AÇÕES / 
ESTRATÉGIAS 

 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS NA AÇÃO 

 

 
PÚBLICO 

 
CRONOGRAMA 

 

AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

Elaboração do Documento Estratégia de 
Matrículas para o ano seguinte, com vistas 
a garantir os direitos de enturmação na 
escola sequencial dos alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais    

Estudos de casos, 
elaboração de 
relatórios, 
participação em 
reuniões na CRE e 
DIEE.  

Sala de recursos, 
famílias, Professores, 

Coordenação 
Pedagógica, SOE  

Direção, CRE, outras 
equipes de apoio das 

escolas anfitriãs 
seguintes.  

Alunos com 
Necessidades 
Educacionais 

Especiais 

Agosto, setembro e 
outubro do ano 

corrente. 

Lançamento e 
atualização das 
crianças no sistema 
I Educar e a 
enturmação correta 
no ano 
subsequente, com 
autorização da CRE 
e DIEE, garantindo 
seus direitos e 
benefícios. 
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 PROFESSORES 

São a mola mestra de todo o processo educativo, são os facilitadores da 

aprendizagem, o sujeito sensível e atento, que orienta suas crianças nos processos 

de ensino e aprendizagem, estabelece vínculos afetivos, demonstra confiança no 

potencial de suas crianças, incentivando-as e respeitando o ritmo, tempo e 

especificidades de cada uma. O professor, da primeira infância, entende a criança 

como um ser único, em pleno desenvolvimento, sujeitos históricos e de direitos, 

capazes e atuantes, protagonistas. 

Neste contexto, o professor assume papel importante na organização dos 

materiais, ambientes e tempos, estes complementam entre si, uma vez, que a 

aprendizagem ocorre mediante as relações entre eles e as intervenções 

pedagógicas estabelecidas com estes elementos, conforme já abordado 

anteriormente. Por isso, a importância de continuamente o professor, em especial, 

refletir sobre o planejar e o agir. 

Entre suas atribuições, também está a de zelar pela aprendizagem das 

crianças  propondo estratégias de intervenções pedagógicas, elaborar planejamento 

de suas aulas, participar dos momentos de planejamento, avaliação e formação 

continuada, elaborar circuitos avaliativos e atividades, realizar a adequação 

curricular da criança, quando necessário, fazer registro da vida escolar da criança 

por meio de relatórios de desenvolvimento individual, atendimento as famílias das 

crianças, conversas/encaminhamentos com a equipe pedagógica, entre outras. 

Assim, o trabalho realizado, busca a promoção das aprendizagens e do 

desenvolvimento integral das crianças. 

 

 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA   

Aqui é importante contextualizar a inserção da Educação Física na Educação 

Infantil.  Conforme observado no Caderno do Projeto Educação com Movimento, a 

partir de plenárias realizadas no ano de 2011, com professores desta rede pública, 

para discussão sobre o Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito 

Federal, diversos apontamentos dos professores de atividades indicaram a 

necessidade da inserção deste professor de Educação Física nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental para a qualificação do trabalho pedagógico relacionado ao 

corpo e movimento humano. Daí surge a elaboração da primeira versão do projeto 

(Projeto Educação com Movimento). 
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Assim, ao longo dos anos o projeto foi expandindo progressivamente seu 

atendimento nos Anos Iniciais e, em 2014 passou a atender a Educação Infantil. O 

Caderno do Projeto Educação com Movimento aponta: 
A atuação pedagógica do professor de Educação Física, integrada à prática 
pedagógica do professor de Atividades, tem como objetivo fortalecer  e 
enriquecer o trabalho educativo, ampliando as experiências corporais das 
crianças na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 
As inserções da Educação Física nestas etapas da educação básica visam 
a ampliação do acesso às manifestações da cultura corporal de movimento, 
contribuindo significativamente para as aprendizagens na perspectiva da 
educação integral. (Educação com Movimento, Projeto de inserção do 
professor de Educação Física na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental, p.12, 2018.). 
 

Nesta perspectiva, o projeto contribui significativamente no dia-a-dia da 

escola em que o professor de Educação Física, o professor de atividades, regente 

da turma, os gestores, os coordenadores pedagógicos local, a equipe de apoio e 

demais integrantes do corpo docente estão unidos e envolvidos, trocando 

conhecimentos, fazendo reflexões, observando as diferenças e diversidades, numa 

proposta curricular integrada, propiciando condições contextualizadas, 

interdisciplinares, no que se refere ao planejamento das ações, execução e 

avaliação de suas intervenções pedagógicas.  

É neste contexto de construção coletiva, na percepção das diferenças e 

diversidades, numa perspectiva inclusiva, que neste CEI ocorre a inserção da 

Educação Física, portanto do Projeto Educação com movimento. 
 

 AUXILIARES DE EDUCAÇÃO  

  Este segmento é composto pelos auxiliares de conservação e limpeza, 

merendeiras, auxiliar de serviços gerais, agentes de portaria e agentes de vigilância. 

Suas atribuições são de fundamental importância para o bom funcionamento da 

escola, pois são responsáveis pela limpeza, pela preparação e distribuição da 

merenda, pela segurança da escola e pelo bem-estar de toda a comunidade escolar.  
 

 EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO (ESV) 

O Programa Educador Social Voluntário (ESV), instituído pela Portaria n° 13, 

de 24 de Janeiro de 2020, no que se refere ao atendimento à Educação Infantil, tem 

a finalidade de oferecer suporte no atendimento aos estudantes da Educação Infantil 

(creches e pré-escola) nas unidades escolares da Rede Pública do Distrito Federal. 

Sendo imprescindível a observância, na referida portaria, das finalidades e 
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atribuições do educador social voluntário para o devido suporte no atendimento junto 

as crianças deste CEI. Conforme a referida Portaria: 
 

“A atuação do Educador Social Voluntário (ESV) é considerada de natureza 
voluntária, na forma da Lei nº 9.608/1998, da Lei Distrital nº 2.304, de 21 
de janeiro de 1999, da Lei nº 3.506, de 20 de dezembro de 2004, e 
do Decreto nº 37.010, de 23 de dezembro de 2015,ão gerando vínculo 
empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou 
afim. (Portaria nº 13, de 24 de Janeiro de 2020). 
 

Assim, esta instituição possui, 07 Educadores Sociais Voluntários no 

atendimento de suporte aos estudantes com Deficiência e/ou Transtorno Espectro 

do Autismo/TEA, nas atividades diárias (refeição, uso do banheiro, banho, troca de 

fraldas (...) locomoção nas atividades,) entre outros auxílios, conforme atribuições na 

presente portaria. Neste ano letivo de 2020, conforme a portaria foi a unidade 

escolar, Comissão Avaliadora, a responsável pelo processo de análise curricular, 

entrevista e processo seletivo de acordo com os critérios estabelecidos na portaria. 

 

 PAIS 

São membros importantes e indispensáveis no processo educativo. Entre 

suas atribuições está a de participar das decisões fundamentais da escola, inclusive 

da participação na elaboração da proposta pedagógica escolar, acompanhar o 

desenvolvimento acadêmico dos filhos, se envolver nas ações e atividades da 

escola, cooperar com o processo de gestão democrática e integrar de forma 

representativa e atuante o Conselho Escolar, a APM e o Caixa Escolar.  
 

 CRIANÇAS 

São a razão da existência da escola e, portanto, são o centro de toda a 
atividade educativa, sujeito histórico, de direitos, participativos, ativos, protagonistas, 
atuantes na construção de sua identidade e que produz cultura. 

  

 EQUIPE GESTORA 

Compõe a equipe desta escola a diretora, a vice-diretora, o supervisor 

administrativo, chefe de secretaria. 

Entre as atribuições da equipe gestora está a de elaborar e avaliar coletiva e 

continuamente a Proposta Pedagógica, garantir o acesso e a permanência do 

estudante na unidade escolar visando a qualidade social da educação, promover e 

fortalecer a participação das famílias e da comunidade escolar, nos processos de 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/3f46a18cebd04f5a8f3cee1bb864e7bd/exec_dec_37010_2015.html
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planejamento e execução da avaliação do trabalho pedagógico, informar às famílias 

e/ ou responsáveis legais sobre a frequência e o desempenho dos estudantes, 

fortalecer o Conselho Escolar da unidade escolar, acompanhar, com vistas à 

proposição de intervenções necessárias, os resultados das avaliações educacionais, 

zelar pelo patrimônio, pela limpeza e pela conservação do ambiente escolar, das 

instalações, dos equipamentos e dos materiais existentes na unidade escolar, 

garantir a lisura, a transparência e a regularidade da prestação de contas dos 

recursos repassados à unidade escolar, entre outras atribuições, conforme 

Regimento da Rede Pública do Distrito Federal e os demais documentos 

norteadores da SEEDF. 

Cabe ressaltar que a escola, em sua organização administrativo-pedagógico,  

possui: 

 Agenda personalizada: é um instrumento essencial de comunicação entre a 

escola e a família; 

 Uniforme: fundamental para a identificação e segurança das crianças; 

 Cardápio: envio quinzenal do cardápio para as famílias; 

 Prestação de Contas: apresentação para a comunidade escolar por meio 

de cartaz afixado em mural no interior da escola, visando a transparência 

da utilização dos recursos; 

 Parcerias: a instituição constantemente busca parcerias para a melhoria de 

sua estrutura física, administrativa e pedagógica. 

Em síntese, a participação e a democratização do ensino são os meios mais 

práticos para a formação da cidadania. Nesse sentido, a escola tem buscado realizar 

uma gestão que seja, de fato, democrática e que promova a participação de toda a 

coletividade de forma responsável e compartilhada em todas as atividades 

pedagógicas, administrativas desenvolvidas no processo educativo desta unidade. 
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10- ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 
 A avaliação é uma prática inerente ao ser humano. A todo instante os sujeitos 

vivenciam em suas ações cotidianas. No contexto escolar, não é diferente, esta 

prática torna-se cada vez mais imprescindível, uma vez, que por meio dela, é 

possível diagnosticar, observar, analisar, refletir e propor os (re) direcionamentos 

necessários à prática educativa de qualidade para todos. Neste sentido, o Currículo 

destaca: 
 

 “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 e da Educação Infantil.” (Currículo em Movimento do 
Distrito Federal-Educação Infantil, 2º ed. P. 53, 2018). 
 

 Portanto, a Proposta Pedagógica desta instituição é avaliada durante o ano 
letivo para que se possa fazer as reformulações e ajustes necessários. Esta 
avaliação é realizada pelos segmentos escolares, a fim de subsidiar para que a 
mesma cumpra seus objetivos, entre eles, da realização de uma gestão democrática 
e o sucesso do processo educativo de qualidade que se desenvolve na escola com 
as crianças, numa perspectiva da Educação para a Diversidade, Cidadania, 
Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade.  

Assim, compreende-se a avaliação a um processo amplo e abrangente que 

abarca todas as ações desenvolvidas na ação pedagógica, assim como todos os 

sujeitos envolvidos, numa perspectiva inclusiva. Portanto, a avaliação perpassa os 

níveis da aprendizagem, institucional e de redes ou de larga escala. 

Assim, sobre a avaliação na Educação Infantil, a LDB orienta: 
“A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras 
comuns: I – avaliação mediante acompanhamento e registro do 
desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o 
acesso ao ensino fundamental”. (LDB, art. 31, Seção II, p.22). 

 
Assim, conforme o Currículo a avaliação das crianças tem como referência os 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, de modo a compreender os 

processos com vistas ao desenvolvimento de novas formações nas crianças. 

O Regimento da Rede Pública do Distrito Federal aborda: 
“Na Educação Infantil, a avaliação objetiva captar as expressões, a 
construção do pensamento e do conhecimento, o desenvolvimento da 
criança, bem como suas necessidades e seus interesses, em favor do seu 
desenvolvimento integral, por meio da observação sistemática e do 
acompanhamento contínuo das atividades individuais e coletivas das 
crianças”. (Regimento da Rede Pública do Distrito Federal, art. 181, Seção 
I, Subseção I, p.76, 2019).  
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Portanto, o acompanhamento do desenvolvimento das crianças, nesta 

instituição, ocorre principalmente pela observação diária dos objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento pretendidos, registros em caderno, relatórios e 

portfólios (exposição dos trabalhos das crianças, fotografias). Estes procedimentos 

avaliativos subsidiam as reflexões, inferências que compõem o Relatório Descritivo 

Individual do Aluno (RDIA).  

Em relação às crianças da Educação Especial, a avaliação, conforme orienta 

o Regimento: 
 

“No caso dos estudantes da Educação Especial que estejam matriculados 
em turmas de Educação Infantil e necessitem de adequação curricular, os 
instrumentos e procedimentos avaliativos deverão ser adaptados às 
necessidades e às especificidades da situação. (Regimento da Rede 
Pública do Distrito Federal, art. 181, parágrafo 4º, Seção I, Subseção I, p. 
76, 2019)”. 
 

 Assim, as crianças com necessidades educacionais especiais, têm direito à 

adequação curricular que permite flexibilizar os critérios avaliativos, coerentes ao 

ritmo e condições de aprendizagem das crianças. 

 Outro ponto importante é o Conselho de Classe. Realizado ao fim de cada 

semestre, sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino 

Fundamental, conforme orientações da LDB. Neste espaço, o professor terá também 

a oportunidade de verificar se a metodologia, os procedimentos, as intervenções 

pedagógicas estão possibilitando à criança o alcance dos objetivos propostos, 

comparando o que foi alcançado com o que se planejou alcançar, além de identificar 

quais as dificuldades das crianças e de que forma pode ajudá-las a superá-las. 

 
 

9.2 - AVALIAÇÃO DA ESCOLA: 
 A partir da fundamentação do Currículo em Movimento da Educação Básica-

Educação Infantil e das Diretrizes de Avaliação Educacional Aprendizagem, 

Institucional e em Larga Escala 2014-2016, esta instituição elaborou coletivamente 

alguns instrumentos avaliativos das ações realizadas na escola. 

 
9.2.1 - Avaliação Institucional: 
 Questionário sócio-histórico-cultural: instrumento de pesquisa organizado em 

quatro partes: Parte I Dados de identificação e cotidiano do estudante; Parte II 

Avaliação e memorial da unidade escolar, Parte III: Saúde do estudante e 
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Parte IV Rotina e comportamento do estudante, destinado às famílias a 

contribuírem para traçar o perfil da comunidade escolar, diagnóstico da 

realidade escolar, mapeamento institucional e, em sua Parte II, a avaliação da 

unidade escolar pelas famílias.  

 Reuniões de Pais: as famílias também são convidadas a participarem de 

reuniões que socializam a organização do trabalho realizado na escola para 

que possam conhecer, participar e avaliar.   

 Roda de conversa com os pais de turmas específicas; 

 Avaliação com todos os segmentos, conforme previsto no Calendário da 

SEEDF. 

 
9.2.2 - Avaliação para as Aprendizagens: 
 Observação sistemática diária dos objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento pretendidos com registros individuais em caderno; 

 Portfólios: Exposição dos trabalhos das crianças (por meio de cartazes, 

fotografias); 

 Relatório Descritivo Individual do Aluno (RDIA), realizado semestralmente.  

 

Conforme Luckesi (2011) “o ato de avaliar a aprendizagem na escola é um 

meio de tornar os atos de ensinar e aprender produtivos e satisfatórios”. Assim, não 

podemos desvincular a avaliação do estudante do processo de ensino do professor.  
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11- ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  
 

Ao pensar e construir a organização curricular da instituição escolar é 

fundamental refletir sobre a importância de assegurar a todos estudantes uma 

formação integral que os prepare para além do contexto escolar, que os prepare 

para a vida. Sobre esta organização curricular, o Regimento Interno da SEEDF 

sublinha:  
 
 “A Organização Curricular abrange todas as atividades educacionais 
desenvolvidas no ambiente escolar propiciando aos estudantes a formação 
de relações democráticas, solidárias, éticas e críticas na perspectiva de 
uma Educação integral que valorize a diversidade, a sustentabilidade, a 
cidadania, a conquista e a garantia dos direitos humanos”. (Regimento da 
Rede Pública do Distrito Federal, Art. 156, p. 69, 2019). 
 

Nesta perspectiva, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) propõe 

repensar uma organização curricular que coloca a criança como protagonista do 

processo educativo, uma criança enquanto sujeito de direitos.  

Neste sentido, é importante aqui contextualizar o atendimento desta 

instituição sendo o 1º Ciclo da Educação Básica - Educação Infantil, crianças 

pequenas (4 anos e 5 anos). Seguindo o Calendário Escolar de, 200 dias letivos, 

estabelecido pela SEEDF, baseada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº. 

9394/96, na Lei Orgânica do Distrito Federal, na Proposta Pedagógica das Escolas 

Públicas do Distrito Federal e no Currículo em Movimento do Distrito Federal-

Educação Infantil.  

Alinhados ao Currículo em Movimento do Distrito Federal-Educação Infantil, 

a criança é um sujeito de direitos e que todos os profissionais devem trabalhar pela 

promoção das aprendizagens e do desenvolvimento integral das crianças que têm 

como eixos integradores o educar e o cuidar, o brincar e o interagir.  
 

“A organização curricular da Educação Infantil, em conformidade com as 
Diretrizes Pedagógicas da SEEDF, fundamenta-se nos estudos sobre as 
aprendizagens e o desenvolvimento integral da criança e deve cumprir as 
funções indispensáveis e indissociáveis de educar, cuidar, brincar e 
interagir”. (Regimento da Rede Pública do Distrito Federal, Art. 160, p.71, 
2019). 

 

Neste contexto, este CEI trabalha os eixos integradores atrelados aos eixos 

transversais do Currículo em Movimento da Educação Básica: Educação para a 

Diversidade e Educação em e para os Direitos Humano. Assim, como aborda o 

Currículo em Movimento do Distrito Federal-Educação Infantil, “as crianças têm 
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muito a aprender. Suas aprendizagens devem se apoiar nos direitos de conviver, 

brincar, participar, explorar, expressar e se conhecer”.  

Considerando estes direitos de aprendizagem, a BNCC estabelece cinco 

campos de experiências, nos quais as crianças podem aprender e se desenvolver, 

sendo: 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. Em cada um destes campos de experiências, são 

definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. 

Mediante os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, expressos nos 
campos de experiências, esta instituição, realiza o planejamento coletivo, 
quinzenalmente, em que são definidas as estratégias e intervenções pedagógicas a 
serem trabalhados com as crianças. Na Coordenação Coletiva Pedagógica, são 
realizados encontros, estudos de formação continuada com todo o grupo, na busca 
de melhorais das práticas pedagógicas e entrosamento entre o mesmo. 
Bimestralmente são realizados encontros com os pais para discussões sobre a 
organização, andamento do trabalho realizado na escola, colhendo sugestões, para 
a melhoria da prática. 

Nesse sentido, o CEI 03 trabalha o conhecimento do educando na 

perspectiva dos princípios da unidade entre teoria e prática, da 

interdisciplinariedade, da contextualização e flexibilização. A criança não é um ser 

fragmentado, dividido em partes, mas é um ser único, singular, por isso, a 

necessidade do trabalho pedagógico ser desenvolvido na perspectiva do Currículo 

Integrado. 

Dentro deste contexto, esta instituição propõe um trabalho por meio de 

projetos educacionais com o propósito de integrar escola e comunidade, num 

processo dialético, constantemente realimentado e vivenciado por todos os 

segmentos da comunidade escolar.  

Conforme Gadotti:  
  

“Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. 
Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, 
atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em 
função da promessa que cada projeto contém de estado melhor que o 
presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a 
determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação 
possível comprometendo seus autores e atores” (GADOTTI, 1994, p. 579).  

  
 Assim, trabalhar com projetos, foi a metodologia adotada por esta unidade 

escolar, que objetiva assegurar o desenvolvimento integral de seus estudantes de 
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forma lúdica e a união dos segmentos da escola. De forma que o educando possa 

ser e agir como protagonista de sua história e, portanto, sujeito de transformação 

social, desenvolvendo plenamente a sua cidadania, bem como trabalhando questões 

do meio ambiente, reciclagem, diversidade cultural, valores, cidadania, direitos 

humanos, sustentabilidade de acordo com os pressupostos teóricos do Currículo. 

Sob esta ótica a Resolução nº 1/2018-CEDF, sinaliza que a “Parte 
Diversificada deve prever projetos pedagógicos que assegurem os direitos da 
criança de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se”. 

Os projetos de trabalho visam facilitar o estudo dos temas transversais e 

eixos de aprendizagem de forma significativa, interativa, contextualizada e 

interdisciplinar.  

Baseado na proposta pedagógica o papel do professor da educação infantil é 

conhecer as crianças, mediar suas aprendizagens, organizar ambientes, tempo e 

materiais, considerando os desejos das crianças e o percebendo como ser social, 

pensante, competente, investigador.  

Para tanto, utiliza como instrumentos operacionais os espaços de sala de 

leitura, laboratório de experimentos, brinquedoteca, sala de vídeo, parquinho e a 

educação em movimento, apresentando nesses espaços atividades significativas e 

atividades diversificadas utilizando dramatização, o cantar, o brincar, experimentos, 

psicomotricidade, vivências de atividades práticas, oral e escrita, aguçando o próprio 

letramento a partir do lúdico em consonância com um clima de afetividade e 

confiança. 

   Sob esta perspectiva de projetos e pensando no protagonismo infantil, a 

equipe de trabalho deste CEI propôs o desenvolvimento de dois projetos 

“norteadores” com o intuito de promover ações e estratégias para a construção da 

identidade e autonomia da criança, com vistas, ao desenvolvimento integral, 

tornando-a atuante e protagonista da sua própria história, para a partir deles o 

desenvolvimento dos demais, em que cada criança será oportunizada a compartilhar 

sua história de vida, gostos e preferências, bem como ter contato, interagir e 

construir saberes, vivências e trocas com as outras crianças. 

 Nesta perspectiva, o trabalho com as crianças pequenas de quatro e cinco 

anos é permeado por diversas especificidades que fazem parte do processo de 

constituição dos sujeitos, visto que nesta fase da vida, os pequenos estão 
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descobrindo o mundo, se reconhecem como um indivíduo único, processo esse de 

autoconhecimento, que tem início quando nascem e só termina no final da vida.   

 Assim, os projetos são intitulados “Minha Identidade” para as turmas do 1º 

Período (4 anos) e o Projeto “Eu no mundo encantado do CEI 03” para as turmas de 

2º Período (5 anos).  

 No ano letivo de 2019, a equipe de trabalho de professores do 1º Período (4 

anos), observando e re(avaliando) a prática pedagógica junto as crianças pequenas 

viram a necessidade de re (elaborar) o Projeto Nome que já acontecia na escola. 

Portanto, reunidos por meio de encontros pedagógicos, o Projeto foi (re) elaborado 

e, portanto intitulado: “Minha Identidade” (Apêndice B). Já a equipe de trabalho de 

professores do 2º Período (5 anos) também se reuniu, uma vez que sentiu a 

necessidade de fundamentar, e, portanto, escrever o Projeto Nome já existente,  na 

perspectiva dos eixos estruturantes do currículo o educar e o cuidar, bem como o 

brincar e o interagir para o desenvolvimento com as crianças do 2º Período. Nasce 

assim, o título do Projeto: “Eu no mundo encantado do CEI 03”, (Apêndice B). 

 Assim, mediante o desenvolvimento destes projetos “norteadores”, outros são 

desenvolvidos na escola, e a equipe de trabalho dará continuidade a escrita, a 

fundamentação de seus projetos pretendidos, bem como constante reflexão 

avaliativa sobre as ações de cada projeto. Os projetos estão elencados no Apêndice 

B - Projetos Específicos, desta Proposta, como: VIII Plenarinha da Educação Infantil 

“Musicalidade das Infâncias – de lá de cá, de todo lugar”; Aprendendo a conviver 

com as mudanças; Educação com Movimento; Sala de Leitura; Alimentação na 

Educação Infantil- mais que cuidar: educar, brincar e interagir; Laboratório Delícias e 

Descobertas; Escola de Pais; Cofrinho dos Sonhos; Histórias, diversão e 

aprendizado - brincando com a imaginação; Hora da acolhida; Tesouros do coração. 

 Neste contexto, dos projetos e pensando no protagonismo infantil, ressalte-se 

aqui, a VIII Plenarinha da Educação Infantil que tem como tema este ano, 

“Musicalidade das Infâncias – de lá de cá, de todo lugar”, conforme descrito a seguir. 

 

 PLENARINHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

A Plenarinha é promovida desde 2013, o projeto da SEEDF é intitulado como 
um processo pedagógico realizado por meio da rotina e dos campos de experiências 
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explicitados no Currículo de Educação Infantil, no qual as crianças exercem o direito 
de participar ativamente das reflexões em torno de seus direitos e necessidades. 

O projeto materializa-se por meio da escuta sensível de forma a considerar a 
percepção das crianças sobre as situações que vivenciam na escola, comunidade, 
cidade, traduzindo-as como contribuições para melhoria da 1ª infância no DF. 

Neste ano letivo de 2020, o tema da VIII Plenarinha é “Musicalidade das 
Infâncias – de lá de cá, de todo lugar”, (Apêndice B), considera os princípios da 
Educação Infantil contidos nos documentos oficiais, DCNEI, BNCC e Currículo em 
Movimento do DF sendo eles: éticos, políticos e estéticos, buscando e 
proporcionando assim, possibilidades das crianças desenvolverem autonomia, 
criticidade, sensibilidade, criatividade, imaginação, entre outros, nos quais elas 
possam se expressar como ser humano e sujeito de direitos. 

Neste contexto, a criança tem garantido o seu direito de aprendizagem por 

meio dos seis direitos de aprendizagem e dos cinco campos de experiências. 

Considerando a multidimensionalidade das crianças, a VIII Plenarinha vem trazendo 

a importância da Musicalidade das Infâncias. 

Nesta perspectiva, falar de música é bastante abrangente, pois ela está 

presente em todos os lugares seja nas celebrações, nos desenhos animados, nos 

filmes, nas escolas, nos relaxamentos. Sem dúvida, a música está ligada 

diretamente com a vida, com os sentimentos, pensamentos, experiências, 

imaginação e as ações do ser humano.  

Falar de música na Educação Infantil é, então, encantador. Aqui será tratado, 

em especial, o tema da VIII Plenarinha “Musicalidade das Infâncias – de lá de cá, 
de todo lugar”. Neste sentido, MARTINEZ pontua: 

“Sendo que, para nosso entendimento, a musicalidade é toda possibilidade 
que o ser humano possui de vivenciar o universo sonoro, percebendo, 
experimentando, expressando, imaginando, criando e organizando os sons 
possíveis de serem captados, produzidos e manipulados, sons do próprio 
corpo, da natureza e do meio social e cultural”. (MARTINEZ, p. 22, 2017). 

 
Assim, a musicalidade na educação infantil possui um papel importante na 

educação das crianças. Além de aprender brincando, o ambiente escolar torna-se 

mais prazeroso, agradável e significativo. 

Há, portanto, inúmeras possibilidades de se trabalhar a musicalidade na 

Educação Infantil. Neste CEI, ao longo deste ano letivo, pretende-se por meio de 

materiais diversos realizar, em especial, a confecção própria de instrumentos 

musicais juntamente com as crianças e também com as famílias, com vistas ao 
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desenvolvimento da criatividade, imaginação, socialização, expressão, numa 

perspectiva contextualizada. Além disso, busca o desenvolvimento de ações com 

vistas ao alcance dos objetivos abaixo junto as crianças. 
 

• Identificar sons e suas diversas fontes sonoras; 

• Ouvir os sons de objetos diversos; 

• Brincar com os sons e brincar em produzir sons; 

• Brincar de criar seus próprios sons e ritmos; 

• Fazer música a partir de seus próprios sons; 

• Cantar músicas do seu repertório cultural; 

• Escutar, cantar músicas diversas; 

• Cantar de modo livre e direcionado; 

• Cantar músicas acompanhadas de instrumentos musicais convencionais ou 

confeccionados, 

• Confeccionar e manipular instrumentos por meio de materiais diversos; 

• Criar pequenas paródias individuais e coletivas; 

• Criar com o corpo diversas formas de expressão em dança, música; 

• Demonstrar expressividade, movimentos corporais; 

• Realizar ritmos com a expressão corporal; 

• Compartilhar repertório cultural das famílias; 

• Despertar a criatividade musical;  

• Despertar a socialização e afetividade. 

 

Principais Ações: 

• Confecção de instrumentos musicais com diversos materiais; 

• Apresentações musicais diversas; 

• Oficinas de músicas; 

• Criação de pequenas paródias;       

• Brincadeiras e jogos que envolvam sons e ritmos variados; 

• Karaoquê com músicas livres; 

• Pesquisa do repertório cultural da família; 

• Criação da banda musical do CEI 03. 

Nesta perspectiva, o CEI 03 já realiza ações em relação ao tema deste ano e 

pretende potencializar essas ações. 
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Em síntese, o trabalho desenvolvido com projetos contribui significativamente 

para o papel do professor de conhecer as crianças, mediar suas aprendizagens, 

organizar ambientes, tempo e materiais, considerando os desejos das crianças e o 

percebendo como ser social. 

Além disso, os projetos facilitam o estudo e o desenvolvimento dos temas 

transversais e eixos de aprendizagem de forma significativa, interativa e 

interdisciplinar, de acordo com os elementos curriculares realizados.  
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GESTÃO PEDAGÓGICA 
 

 

OBJETIVOS 
 

AÇÕES 
 

METAS 
 

INDICADORES 
 

RESPONSÁVEIS 
 

PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

 

-Desenvolver a 
implementação da 
Proposta 
Pedagógica da 
escola seguindo 
orientações do 
Currículo em 
Movimento do DF-
Educação Infantil e 
Orientação 
Pedagógica. 

-Realização de discussões, 
reflexões entre os 
professores, 
coordenadores, direção e 
demais membros da 
comunidade escolar. 
 
-Participação de todos 
nesta construção. 

Meta 3: Gestão das 
instituições de Educação 

Infantil 
 
 
 

-Aumentar em dez por 
cento, no ano de 2020, a 
participação e o 
envolvimento de todos os 
segmentos na atualização 
da PP. 

 
3.2: PP 

Proposta 
Pedagógica  

 
3.3: Planejamento 

Pedagógico 
 

Equipe Gestora, 
Coordenadores e 

Apoio 
Pedagógicos, 
Professores, 

e toda a 
comunidade 

escolar. 
 

1º 
Bimestre. 

-Recursos Materiais: 
Currículo em 

Movimento do DF-
Educação Infantil, 

Orientação 
Pedagógica (OP) e 
demais documentos 

da SEEDF; 
-Tecnológicos: (data 

show, notebook). 

-Promover a 
formação continuada 
dos professores e 
demais servidores 
da escola. 

-Realização de palestras, 
oficinas, estudo dirigido, 
formação continuada. 
-Sensibilização de todos os 
envolvidos sobre a 
importância da participação 
nestas formações para o 
bom desenvolvimento do 
trabalho na escola. 

Meta 2: Formação e 
remuneração dos 

professores e demais 
profissionais da Educação 

Infantil 
 

-Elevar em vinte por cento a 
oferta da formação 
continuada. 

 
2.2: 

Formação 
Continuada. 

 
Equipe Gestora, 

Equipe 
Pedagógica.  

 
Ao longo 
do ano 
letivo. 

 
-Recursos 

Humanos, materiais 
e tecnológicos. 

-Prestar atendimento 
diferenciado aos 
alunos com 
necessidades 
educacionais 
especiais 
relacionadas ao 
processo educativo 
na escola. 

-Encaminhamento ao SOE 
das crianças que 
necessitam de 
atendimento especial e 
promover adequações 
necessárias para o seu 
aprendizado.  
-Promoção da integração, 
desenvolvimento pleno 
destes estudantes. 

Meta 4: Currículos, 
interações e práticas 

pedagógicas 
 

-Não há previsão de 
percentual para esta ação, 
uma vez que há a 
necessidade de mais 
profissionais para este 
atendimento. 
 

4.7: Interação entre 
crianças, adultos e 

instituições 
  

 
Equipe Gestora e 

SOE. 

Ao longo 
do ano 
letivo. 

-Recursos Humanos, 
materiais e 

tecnológicos. 
 

 

12- PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA (PP) 
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OBJETIVOS 
 

AÇÕES 
 

METAS 
 

INDICADORES 
 

RESPONSÁVEIS 
 

PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

-Elaborar um 
planejamento 
pedagógico que 
desenvolva 
habilidades, 
competências que 
atenda as 
exigências do 
Currículo, levando 
em conta as 
particularidades da 
comunidade 
atendida. 

-Realização das 
coordenações coletivas 
pedagógicas e envio do 
questionário sócio 
econômico à comunidade 
escolar. 
 

-Estudo do Currículo e 
conhecer  a comunidade  
local. 
 

 

 
Meta 3: Gestão das 

instituições da educação 
Infantil 

 
-Não há previsão de 
percentual para esta ação, 
uma vez que o 
planejamento das ações 
são realizados conforme o 
Currículo em Movimento, 
buscando atingir a realidade 
da comunidade escolar. 

 
3.3: 

Planejamento 
Pedagógico 

Equipe Gestora; 
Coordenação 
Pedagógica; 

Equipe de Apoio 
Pedagógico. 

 

1º 
Semestre. 

Humanos, 
Documentos da 

SEEDF; 
Pesquisa 

bibliográfica, entre 
outros. 

-Incentivar a 
capacitação dos 
profissionais por 
meio da formação 
continuada dentro 
da própria escola.  
-Oferecer suporte 
pedagógico aos 
professores. 
-Possibilitar a toca 
de experiências. 
 

 

-Realização de palestras 
com equipe de Apoio e 
profissionais 
especializados. 
 
 

 
Meta 2: Formação e 

remuneração dos 
professores e demais 

profissionais da Educação 
Infantil 

 

-Atingir cem por cento os 
servidores da escola quanto 
a capacitação, a oferta de 
suporte pedagógico e troca 
de experiências. 
 

 
2.2: Formação 
Continuada 

Equipe Gestora; 
Coordenação 
Pedagógica; 

Equipe de Apoio 
Pedagógico; 

Os 3 Serviços; 
Professores. 

Ao longo 
do ano 
letivo. 

Humanos, 
Tecnológicos, 

Documentos da 
SEEDF, 
Pesquisa 

bibliográfica, entre 
outras. 

-Sensibilizar os 
familiares sobre a 
importância da 
integração das 
famílias com a 
escola, bem como 
valorização e 
respeito aos seus 
profissionais. 

-Promoção de reunião, 
escola de pais, palestra. 
 
-Participação de todos os 

pais. 

Meta 5: Interação com a 
família e comunidade 

 
 

-Elevar em cem por cento a 
participação, bem como a 
integração das famílias das 
crianças com a escola. 

5.1: Respeito e 
acolhimento 

 

5.2: Garantia de 
direito das famílias 

de participar e 
acompanhar as 

vivências e 
produções das 

crianças. 

Equipe Gestora; 
Os 3 Serviços. 

Ao longo 
do ano 
letivo. 

Recursos Humanos 
e Materiais. 
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OBJETIVOS 
 

AÇÕES 
 

METAS 
 

INDICADORES 
 

RESPONSÁVEIS 
 

PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

-Discutir e 
desenvolver a 
perspectiva da 
avaliação formativa, 
contínua e reflexiva. 

-Estudos, debates e 
reflexões sobre avaliação 
formativa, continuada e 
escuta sensível. 

Meta 2: Formação e 
remuneração dos 

professores e demais 
profissionais da Educação 

Infantil. 
 

-Atingir cem por cento da 
participação dos servidores 
na avaliação da escola. 
 

 
 

 
2.2 – Formação 

Continuada 

   

 

 
GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

-Estimular o 
desenvolvimento e 
desempenho dos 
estudantes. 
-Elevar o número de 
pais nas reuniões, 
conscientizando-os 
sobre a importância 
da educação infantil. 

  

-Montagem da rotina diária; 
-Manter contato por meio da 
agenda informando reuniões, 
entre outras. 
-Realização da avaliação 
institucional com toda 
comunidade. 

-Acompanhamento do 
resultado das aprendizagens; 
 

-Obtenção da  participação 
maciça dos pais ou 
responsáveis. 
 
 
 

 
Meta 5: Interação 
com a família e 

comunidade 
 
 
 

-Elevar em cem 
por cento a 
participação de 
pais e ou 
responsáveis nas 
reuniões da 
Educação Infantil. 

 
5.2 – Garantia de 

direito das famílias 
de participar e 

acompanhar as 
vivências e 

produções das 
crianças. 

Equipe Gestora 
Equipe de 

coordenação e 
apoio 

pedagógico, 
Corpo docente, 

SOE. 

-Diariamente; 
-

Bimestralmente 

Recursos 
humanos, 

tecnológicos e 
materiais. 
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GESTÃO PARTICIPATIVA 
 

OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

-Promover um maior 
envolvimento das 
famílias nas atividades 
pedagógicas da escola. 

 
 
 

-Reunião, 
palestras, oficinas. 

 

-Contar com a 
participação de 
todas as famílias 
nas atividades 
desenvolvidas na 
escola. 
 
 

Meta 5: Interação 
com a família e 

comunidade 
 

-Atingir em cem 
por cento o 
envolvimento das 
famílias nas 
atividades 
pedagógicas da 
escola. 
 

5.2 – Garantia de 
direito das famílias 

de participar e 
acompanhar as 

vivências e 
produções das 

crianças. 

Equipe Gestora 
e SOE. 

Durante 
todo ano 

letivo. 

Recursos 
Humanos, 

tecnológicos e 
materiais. 

 
GESTÃO DE PESSOAS 

 

OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

-Zelar por um 
ambiente saudável e 
harmônico 
fortalecendo as 
relações 
interpessoais e de 
cooperação. 
 
 
 

-Avaliação periódica 
das atividades e 
serviços prestados. 
-Propiciar um 
ambiente 
harmonioso onde 
todos tenham prazer 
em estar. 

Meta 7: Espaços, 
materiais e mobiliários 
 
-Atingir cem por cento 
de um ambiente 
saudável e 
harmônico, com vistas 
ao fortalecimento das 
relações interpessoais 
e de cooperação.  
 
 

Espaços, 
Materiais e 

Mobiliários para 
responder aos 
interesses e as 
necessidades 
dos adultos. 

(Indicador: 7.3) 
 

Equipe 
Gestora, 

pedagógica, 
SOE. 

Durante 
todo ano 

letivo. 

Humanos, 
materiais. 
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GESTÃO FINANCEIRA 
 

OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

-Garantir o bom 
desempenho do 
trabalho 
pedagógico. 
 
-Gerenciar os 
recursos 
materiais, 
financeiros e 
humanos com 
transparência. 

-Manter atualizadas prestação 
de contas do PDAF, PDDE e 
APM, cama elástica e eventos. 
 

-Otimizar os gastos dos 
recursos materiais e 
financeiros. 
 

-Busca de parcerias 
financeiras. 
-Elaboração de plano de 
aplicação dos recursos. 
-Realização de  pesquisas de 
preços. 
-Orientação dos funcionários 
quanto ao uso de materiais. 
-Prestação de contas dos 
gastos periodicamente quanto 
às carências dos materiais. 
 

Meta 7: Espaços, 
materiais e 
mobiliários 

 
 
 

-Atingir cem por 
cento no 
desempenho do 
trabalho, bem como 
na transparência do 
gerenciamento e 
prestação de contas 
dos recursos da 
escola. 
 

Espaços, 
Materiais e 
Mobiliários 

que 
favorecem as 
experiências 
das crianças. 

 (Indicador: 7.1) 

Equipe Gestora e 
equipe de 

coordenação 
pedagógica. 

Durante 
todo ano 

letivo. 

Humanos, 
materiais e 

tecnológicos. 

 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 

OBJETIVOS 
 

 

AÇÕES 
 

METAS 
 

INDICADORES 
 

RESPONSÁVEIS 
 

PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

-Construção da piscina. 
-Construção de espaços 
para profissionais de 
conservação e limpeza, 
depósitos, dentre 
outros. 

 

-Busca de doações 
junto à SEEDF, 
parcerias com 
instituições, promover 
eventos e campanhas. 
 

Meta 7: Espaços, 
materiais e mobiliários 

 

-Não há previsão de 
percentual para esta 
ação, uma vez que a 
execução depende de  
outras instâncias da 
SEEDF. 
 

Espaços, 
Materiais e 
Mobiliários 

que 
favorecem as 
experiências 
das crianças. 

 (Indicador: 7.1) 

Equipe Gestora Realizar 
as obras 
até o fim 
do ano 
letivo. 

Verbas. 
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OBJETIVOS 
 

 

AÇÕES 
 

METAS 
 

INDICADORES 
 

RESPONSÁVEIS 
 

PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

-Promover melhoria 
nas relações 
interpessoais, 
socialização e 
valorização de todos os 
servidores. 

-Realização de 
confraternização, 
dinâmicas de boa 
convivência, palestras, 
bem como valorização 
dos servidores. 
-Envolvimento de todo 
o grupo nas atividades. 
 

Meta 6: Intersetorialidade 
 

-Aumentar em cinquenta 
por cento a oferta de 
atividades dinâmicas, 
formações que favorecem 
o envolvimento dos 
servidores para melhoria 
nas relações 
interpessoais e 
socialização. 
 

 
Participação 

social intersetorial 
 (Indicador: 6.4) 

 

Equipe Gestora, 
Equipe de 

coordenação e 
apoio pedagógico 

Todo ano 
letivo. 

Recurso 
Humano, 

equipamentos 
eletrônicos, 

tecnológicos, 
documentos 
da SEEDF. 

-Reforma do telhado do 
pátio interno, cantina e 
sala de leitura. 

-Buscar doações junto 
à SEEDF, parcerias 
com instituições, 
promover eventos e 
campanhas. 
 

 
Meta 8: Infraestrutura 

 
-Meta cumprida. 

Localização e 
entorno, 

características do 
terreno, serviços 

básicos, 
condições de 

acesso à 
edificação e 

condicionantes 
físicos e 

ambientais. 
 (Indicador: 8.1) 

 

 
Equipe Gestora 

Realizar 
as obras 
até o fim 
do ano 
letivo. 

Verbas. 

-Fazer divisória da área 
de recreação e 
parquinho do acesso ao 
portão principal. 
 

-Reforma dos pisos 
pátio interno, externo 
interior, externo exterior, 
estacionamento, 
brinquedoteca. 

 
 
 

-- 
 

Meta 8: Infraestrutura 
 

Meta cumprida (divisória 
da área de recreação e 
parquinho do acesso ao 
portão principal). 
Meta em andamento a 
ser cumprida em cem por 
cento ainda neste ano de 
2020 (Reforma dos 
pisos). 

 
Programa de 
necessidades, 
setorização, 

fluxo, áreas e 
proporções entre 

os ambientes. 
(Indicador: 8.2) 

 
Equipe Gestora 

 
Realizar 
as obras 
até o fim 
do ano 
letivo. 

 
Verbas. 
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OBJETIVOS 
 

 

AÇÕES 
 

METAS 
 

INDICADORES 
 

RESPONSÁVEIS 
 

PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

-Reforma da caixa d ‘água. 
(Realizada) 
 

-Colocação de forro e ventiladores 
na brinquedoteca.  (Realizado) 
 

-Colocação de forro de drawool 
nas salas de aula e direção. 
(Aguardando recurso). 
 

-Reforma do muro. (Em 
andamento). 
 

-Colocação da cobertura em frente 
às salas. (Aguarda recurso). 
 

-Colocação de blindex na cantina, 
sala de professores, direção. 
(Realizado). 
-Instalação de interfone no portão. 
 

 
 
 
 

-- 

 
 
 

-Atingir em 100 
por cento a 
conclusão das 
reformas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- 

 
 
 
 

-- 

 
 
 
 

-- 

 
 
 
 

-- 

-Instalação de câmaras em toda a 
escola. 

-Pesquisa de 
menor preço, 
buscar recursos. 

 -Contratação de 
empresa para 
instalação das 
câmeras. 

Meta 8: 
Infraestrutura 

 
-Atingir em 100 
por cento a 
instalação de 
câmaras na 
escola, 
aguardando 
recurso. 

Programa de 
necessidades, 

setorização, fluxo, 
áreas e proporções 
entre os ambientes. 

(Indicador: 8.2) 
 

Equipe Gestora. Realizar 
as obras 
até o fim 
do ano 
letivo. 

 
 
 
 

-- 

-Aquisição de mais brinquedos 
para parque e brinquedoteca. 

 
-- 

Meta 7: 
Espaços, 

materiais e 
mobiliários 

-Aumentar em 
trinta por cento o  

Espaços, 
Materiais e 

Mobiliários que 
favorecem as 

experiências das 
crianças. 

Equipe Gestora   
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OBJETIVOS 
 

AÇÕES METAS INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

  número de 
brinquedos do 

parque. 

(Indicador: 7.1) 
Materiais variados e 

acessíveis às 
crianças.  

(Indicador: 7.2) 
 

   

-Construção de calhas superior ao 
redor de todo o telhado e calhas 
inferior no interior e na parte 
externa da escola para evitar 
infiltrações. 

-Promover 
passeios, festas, 
eventos e/ou PDAF 
para adquirir o 
valor necessário 
para a obra. 
 
 

 
Meta 8: 

Infraestrutura 
 

Atingir em cem 
por cento a 
construção de 
calhas para evitar 
infiltrações, mas 
aguarda recurso 
e autorização das 
intâncias da 
SEEDF. 

 

Localização e 
entorno, 

características do 
terreno, serviços 

básicos, condições 
de acesso à 
edificação e 

condicionantes 
físicos e ambientais. 

 (Indicador: 8.1) 
 

Equipe Gestora   
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COMO A PROPOSTA SERÁ 
AVALIADA PELO COLETIVO 

DA ESCOLA 

 
PERIODICIDADE 

 
PROCEDIMENTOS 

 
FORMA DE REGISTRO 

 

 A Proposta será 

acompanhada e avaliada de 

forma periódica por meio de 

estudos e reflexões coletivas 

sobre suas ações, nas quais 

serão feitas se necessárias, 

alterações, adequações na 

proposta, visto suas 

necessidades e 

especificidades. 

 Ao longo do ano letivo serão 

realizadas reuniões de 

avaliação com o grupo de 

servidores da instituição. 

 

 Nas coordenações 

coletivas realizadas, 

principalmente, as 

quartas-feiras. 
 Em reuniões 

semestrais de 

avaliação com todo o 

grupo de servidores 

da instituição. 

 Ao decorrer do ano 

letivo. 

 Questionários; Enquetes; Assembleias 

Deliberativas; Autoavaliação. 

 Realização de reuniões periódicas com o 

conselho escolar, corpo docente e 

comunidade, envolvendo 100% dos 

integrantes. 

 Enriquecimento da análise da PP por meio 

de estudo dos documentos oficiais, do MEC 

e da SEEDF.  

 Formação continuada dos professores e 

sua participação em programas ou atividades 

diversificadas de capacitação no horário de 

coordenação pedagógica conforme Portaria 

nº 12 de 24/01/2012.  

 Promoção de rodas de conversa e reuniões 

para estimular a participação de toda 

comunidade escolar na construção da PP. 
 

 A forma de registro, 

acompanhamento e avaliação da 

Proposta Pedagógica se dará por 

meio do registro escrito nas reuniões 

realizadas. 

 No registro das pautas dos estudos 

do Currículo em Movimento da 

Educação Infantil da SEEDF, bem 

como das coordenações coletivas 

direcionadas para a construção da 

Proposta Pedagógica 2020. 

 No processo cotidiano de 

observação crítica, nas decorrências 

das ações pedagógicas previstas na 

PP onde serão registradas as 

experiências vividas pelas crianças, 

por meio de vídeos e fotos. 

 Por meio da publicização da PP 

pela SEEDF. 

 

13- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA (PP) 
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14- PROJETOS ESPECÍFICOS 
 

 
PROJETO: MINHA IDENTIDADE (1º PERÍODO-4 ANOS) 

 

 
OBJETIVO GERAL:  
 

 Promover ações e estratégias para a construção da identidade e 

autonomia da criança, com vistas, ao desenvolvimento integral, 

tornando-a atuante e protagonista da sua própria história. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Conhecer-se a si mesmo; 

 Conhecer a história de vida, a sua história, sua família, seus amigos, 

seus grupos de pertencimento;  

 Conhecer a história de vida, dos colegas de sala; 

 Construir uma imagem positiva de si para que possa desenvolver seus 

propósitos de vida; 

 Atuar de forma independente e confiante com relação às suas 

capacidades; 

 Relacionar-se bem com suas experiências aplicando-as oportunamente 

nas mais diversas situações de vida; 

 Conhecer e expressar suas emoções de modo a lidar com suas 

limitações, frustrações, conquistas e sucessos. 

 Atuar de forma autônoma, crítica e reflexiva como protagonista da sua 

história; 

 Atuar como sujeito transformador da sua realidade e do meio em que 

vive. 

 
PRINCIPAIS AÇÕES: 
 
Estrutura: 
 

 Trabalhar ao longo do ano letivo a seguinte estrutura: 

 Minha origem: concepção (meu primeiro espaço), nascimento, quem 

sou (meu nome), autorretrato (minhas características físicas), minhas 

emoções, minhas preferências: (brincadeiras ,time,  brinquedos, comida, 

animal, passeio, música, história); 

 Eu e “Meu corpo”: meu corpo (partes do corpo, funções, minhas 
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primeiras necessidades físicas/fisiológicas/psicológicas “importância água, 

alimentação, sono/descanso”, lazer, movimento); 

 Eu e “Minha família”:  

 Constituição familiar: (quais e quantas pessoas, se tem irmãos, 

relacionamento com os membros da família, o que mais gosto em...o que 

menos gosto em...). 

 Eu e “Minha casa”: tipo de moradia, minha rotina em casa (quais as 

atividades que faço em minha casa). Temas para a Escola de Pais. 

 Eu e “Minha escola”:  

(Características “Como é minha escola”, os espaços da minha escola, o que 

eu mais gosto e menos gosto na minha escola, minha professora, meus 

colegas de sala, as regras de convívio, quem trabalha em minha escola e qual 

a função). 

 Eu e o “Outro”: Respeito à Diversidade (princípios, valores, valorização), 

o cuidado consigo e com o outro). 

 Eu e a “Natureza”: O ambiente em que vivemos, os cuidados com este 

meio, tipos de paisagens (natural/modificada), poluição, reciclagem, lixo. 

 Eu e a “Diversidade Cultural”: 

Tradições, brincadeiras, histórias, lendas, valores (respeito às diferenças). 

 Eu e os “Seres Vivos”:  

.Plantas (importância, partes da planta, tipos, cuidados); 

.Animais (como nascem, pelagem, classificação “doméstico, selvagem”, 

alimentação, moradia, animais em extinção); 

.As estações do ano. 

 Eu e a “Diversidade”: Semana da Inclusão: respeito às diferenças, os 

direitos da pessoa com deficiência, acessibilidade. 

 Eu e o “Trânsito”: meios de transportes (classificação, utilidades, regras 

no trânsito, sinalização). 

 Eu e a “Comunicação”: meios de comunicação (tecnologias antigas e 

atuais, funções).  

 Eu e “Meus Direitos e Deveres”: ECA (Estatuto da Criança e do 

Adolescente). 

 Eu e a “Diversidade”: Consciência Nega, Diversidade Étnico-Racial, 

Valorização de todas as raças, culturas, etnias. 
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 Eu e “Meus Valores”: importância da partilha, socialização, amizade, 

solidariedade, respeito, valorização dos valores familiares. 
 

Procedimentos:  

          O projeto será realizado ao longo do ano letivo, sendo semanalmente. A 

cada início da semana o professor deverá escolher uma criança, seguindo ou 

não a ordem alfabética para a partir do nome dela explorar a letra inicial. Esta 

criança deverá ser caracterizada por meio da utilização de uma viseira com sua 

letra inicial. 

            Para a formação do nome da criança da semana deverá ser utilizada 

atividades diversificadas como a preguicinha do nome, letras avulsas em EVA, 

enigmas, entre outras.   

a) Explorar a letra inicial do nome da criança, a saber: 

-Letras avulsas em EVA: na rodinha colocar letras de EVA no chão e formar o 

nome da criança; 

-Explorar letra inicial, quantidade de letras; 

-Relembrar a letra inicial do nome da criança da semana anterior; 

-Pedir para as crianças encontrarem-na dentre as demais letras do alfabeto e 

observarem se esta letra tem no nome da criança desta semana, entre outras 

explorações com a letra; 

-Listar palavras que comecem com a mesma letra do nome da criança; 

-Explorar som da letra, colegas que começam com a mesma letra, objetos...; 

-Andar sobre a letra inicial da criança desenhada no chão em tamanho grande; 

-Esconde-Esconde na sala da letra inicial; 

-Escrita espontânea da letra inicial no quadro; 

-Cantar músicas que envolvam o nome da criança; 

-Jogo de Boliche das letras com o nome da criança; 

-Escrever a letra inicial do nome na areia; 

-Com os olhos vendados tentar identificar a letra por meio do tato, entre outras. 
 

b) Entrevista informal com a criança da semana (os demais colegas, em 

rodinha, entrevistarão a criança realizando perguntas sobre seus gostos, 

preferências, o que te deixa feliz ou triste, o espaço preferido na escola, sua 

comida, suas brincadeiras, a cor de sua preferência, sua música, filme, 

desenho animado, seu lugar de passeio preferido, animal de estimação, seus 
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medos, seu amigo, sobre sua família. 

c) Desenhar a criança da semana; 

d) Pintar o rosto dos colegas com a cor preferida da criança; 

e) Brincar na recreação da sua brincadeira preferida; 

f) Assistir vídeo do seu desenho preferido; 

g) Confecção do portfólio do Projeto Minha Identidade de cada turma. 

Observação: As atividades com a criança da semana podem ser distribuídas e 

organizadas nas demais semanas, com as outras crianças escolhidas, não 

havendo  necessidade de realizar todas com a criança da semana. 
 

RESPONSÁVEIS: 

 Equipe Gestora, Coordenação Pedagógica, 

 Professores do 1º Período (4 anos). 
 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO: 

 A avaliação será realizada: 

*contínua e sistemática, ao longo do processo de ensino e aprendizagem; 

*auto avaliação dos alunos: desenho, relatos, vídeos. 

*portfólio da criança, desenhos, registros, relatos dos pais e/ou responsáveis 

sobre o trabalho realizado, com o projeto, na escola. 
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PROJETO: EU NO MUNDO ENCANTADO DO CEI 03 (2º 
PERÍODO - 5 ANOS) 

 

 
OBJETIVO GERAL: 
 

 Promover ações e estratégias para a construção da identidade e 

autonomia da criança, com vistas, ao desenvolvimento integral, 

tornando-a atuante e protagonista da sua própria história.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Reconhecer-se como sujeito de sua história; 

 Conhecer a história de vida, a sua história, sua família, seus amigos, 

seus grupos de pertencimento; bem como conhecer as diferentes 

configurações familiares; 

 Desenvolver uma imagem positiva de si mesmo (autoconfiança, auto 

estima); 

 Identificar seus pertences; 

 Identificar seu próprio nome e as letras que o compõem; 

 Reconhecer seus gostos e preferências; 

 Desenvolver sua autonomia nas ações diárias como alimentar-se, 

calçar-se, vestir-se; 

 Desenvolver e ampliar a linguagem oral; 

 Desenvolver a linguagem escrita paulatinamente; 

 Desenvolver a escuta atenta, respeitando o outro; 

 Reconhecer as diferentes culturas em seu ambiente escolar 

demonstrando respeito à diversidade. 

 
PRINCIPAIS AÇÕES: 
 Apresentação da Peça “No reino encantado do Alfabeto” para dar início 

ao Projeto. A referida peça trata da necessidade das letras do alfabeto 

para escrever o nome, o tesouro de cada um. 

 Entrada da Princesa, em cada sala de aula para a coroação da 

professora da turma (princesa do dia) e entrega do tesouro (fichas com 

os nomes dos alunos). A professora dará continuidade à coroação 

escolhendo, semanalmente, o nome do aluno que será explorado 

durante a semana e assim sucessivamente até o término dos nomes da 

turma. 
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 Roteiro para apresentação do(a) Príncipe(a) da semana: apresentar o 

nome do aluno: 

 Utilizar preguicinha, letras móveis, carta enigmática, quebra-cabeça, 

caça-palavra, cruzadinha, cruzadão; 

 Entrevista do(a) Príncipe(a) da semana para conhecer seus gostos e 

preferências; 

 Compartilhar algo significativo da vida da criança 

(comida/histórias/brinquedo/música/brincadeira preferida); 

 Atividade de sistematização para identificar o nome do(a) Príncipe(a): 

texto com a história do aluno, recorte de letras de revistas/jornais, 

colagem, dobradura, história, formação de palavras, desenhos, entre 

outras. Estas atividades são elaboradas por cada professor de acordo 

com as especificidades da turma; 

 As ações acima serão realizadas, semanalmente, até finalizar com todos 

os nomes dos alunos; 

 Culminância do Projeto por meio da Formatura ao final do ano letivo. 

 
PROFESSOR RESPONSÁVEL: 
 Equipe Gestora,  

 Coordenação Pedagógica,  

 Professores do 2º Período (5 anos). 

 
AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO 
 O projeto será avaliado ao longo do ano letivo, diariamente, visto as 

ações realizadas em sala de aula. 
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PROJETO: VIII PLENARINHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 
“MUSICALIDADE DAS INFÂNCIAS – DE LÁ DE CÁ, DE TODO 
LUGAR” 

 

 

OBJETIVOS:  

 Identificar sons e suas diversas fontes sonoras; 

 Ouvir os sons de objetos diversos; 

 Brincar com os sons e brincar em produzir sons; 

 Brincar de criar seus próprios sons e ritmos; 

 Fazer música a partir de seus próprios sons; 

 Cantar músicas do seu repertório cultural; 

 Escutar, cantar músicas diversas; 

 Cantar de modo livre e direcionado; 

 Cantar músicas acompanhadas de instrumentos musicais convencionais ou 

confeccionados, 

 Confeccionar e manipular instrumentos por meio de materiais diversos; 

 Criar pequenas paródias individuais e coletivas; 

 Criar com o corpo diversas formas de expressão em dança, música; 

 Demonstrar expressividade, movimentos corporais; 

 Realizar ritmos com a expressão corporal; 

 Compartilhar repertório cultural das famílias; 

 Despertar a criatividade musical;  

 Despertar a socialização e afetividade. 
 

PRINCIPAIS AÇÕES: 
 

 Confecção de instrumentos musicais com diversos materiais; 

 Apresentações musicais diversas; 

 Oficinas de músicas; 

 Criação de pequenas paródias;       

 Brincadeiras e jogos que envolvam sons e ritmos variados; 

 Karaoquê com músicas livres; 

 Pesquisa do repertório cultural da família; 

 Criação da banda musical do CEI 03. 
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PROFESSOR RESPONSÁVEL:  

-Equipe Gestora; 

-Coordenação Pedagógica; 

-Equipe de Apoio; 

-Equipe dos Três Serviços Especializados de Apoio à Aprendizagem; 

-Professores; 

-Crianças. 
 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO: 

-A partir da observação do contato (vivência) das crianças no cotidiano escolar, 

do seu protagonismo infantil manifesto nas diversas situações de aprendizagem. 
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PROJETO: APRENDENDO A CONVIVER COM AS MUDANÇAS 
 
OBJETIVOS: 

 Realizar coordenação coletiva com os profissionais da escola sequencial 

que receberá a criança no ano seguinte para conhecer o trabalho realizado 

em cada etapa nas duas instituições. 

 Realizar visita com as crianças para que possam conhecer a escola 

sequencial propiciando o primeiro contato delas com a instituição, bem 

como, aprender a conviver com as futuras mudanças. 

 
PRINCIPAIS AÇÕES: 

 Conversa informal com as crianças e também com as famílias sobre a 

transição dos sujeitos no espaço escolar; 

 Desenho do que a criança gostaria que tivesse na escola do ano seguinte 

antes da visita; 

 Visita à escola sequencial buscando minimizar possíveis resistências à 

mudança de escola/professor/ambiente. 

 
PROFESSOR RESPONSÁVEL: 

 Equipe Gestora 

 Coordenação Pedagógica 

 Equipe de Apoio 

 Professores e Alunos do 2º Período 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO: 

 Observação das atitudes e dos comportamentos das crianças ao longo da 

visita na escola sequencial, bem como, observação destas atitudes diante 

das atividades propostas que promovam a “transição” para alinhamento de 

ações contínuas de inserção e acolhimento. 
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PROJETO: EDUCAÇÃO COM MOVIMENTO 
 
OBJETIVOS: 

 Promover o desenvolvimento psicomotor das crianças por meio de jogos, 

brincadeiras, utilizando o próprio corpo. 

 Inserir o professor de Educação Física na Educação Infantil. 

 Ampliar as experiências corporais das crianças mediante a intervenção 

pedagógica integrada e interdisciplinar entre o professor regente e o professor 

de Educação Física na perspectiva da Educação Integral. 

 
PRINCIPAIS AÇÕES: 

 Aulas realizadas, por turma. 

 Ampliação  das experiências corporais dos estudantes, desenvolvendo 

habilidades motoras, promoção do entrosamento, compreensão de regras, 

cooperação e individualidades, atenção por meio do lúdico. 

 

PROFESSOR(ES) RESPONSÁVEL(IS): 

 Professora de Educação Física do Projeto Educação com Movimento; 

 Professores regentes. 

 
AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO: 

 A partir da observação da aquisição de habilidades motoras básicas e o 

controle corporal, por meio de jogos, brincadeiras. 
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PROJETO: SALA DE LEITURA 
 
 
OBJETIVOS: 

-Estimular as crianças a desenvolver o interesse e o hábito da leitura, reconhecendo 

os valores e conceitos apresentados nas histórias, bem como o imaginário e 

criatividade; 
 

-Promover sentimentos, associação do mundo imaginário a situações que as crianças 

vivem no cotidiano; 
 

-Favorecer a ampliação da compreensão da realidade, além de estimular a 

criatividade e a imaginação; 
 

-Propiciar o processo de desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças, 

por meio da contação de histórias da Literatura Infantil, desenvolvendo a imaginação 

e o gosto pela leitura. 

 
 
PRINCIPAIS AÇÕES: 

Ler, narrar, contar histórias para introduzir os temas da educação infantil, para 
estimular, divertir às crianças. 

 

PROFESSORES RESPONSÁVEIS: 

-Equipe Gestora; 

-Professoras da Sala de Leitura. 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO: 

A avaliação ocorre ao longo do ano letivo. É importante destacar que a literatura é 
muito importante para a formação intelectual e moral das crianças. Existem vários 
estudos que comprovam que a maioria dos leitores desenvolveu este hábito na 
infância. Por isso, a importância dos educadores promoverem este momento, e para 
tanto, é necessário ter na Sala de Leitura profissional que possa organizar, cuidar e 
disponibilizar o acervo para propiciar momentos agradáveis às crianças. 
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PROJETO: ALIMENTAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, MAIS QUE 
CUIDAR: EDUCAR, BRINCAR E INTERAGIR 

 
 

OBJETIVOS: 

-Conhecer o cardápio saudável; 

-Reconhecer a importância da alimentação saudável para uma vida de qualidade; 

-Observar, conhecer e apreciar os sabores, as cores, as texturas e a consistência de 

diferentes alimentos; 

-Realizar o autosservimento com autonomia no manuseio dos utensílios; 

-Compreender a importância de evitar o desperdício dos alimentos; 

-Identificar a importância dos hábitos higiênicos para a promoção da saúde. 
 

PRINCIPAIS AÇÕES: 

-Organização do espaço do refeitório em boas condições de higiene, confortável e 

seguro no autosservimento para as crianças. 

-Orientação às crianças quanto à importância do cardápio saudável; da mastigação 

dos alimentos; da maneira como utilizar e manusear os utensílios (prato, colher, 

copo); dos hábitos higiênicos consigo mesma e com o ambiente, entre outros. 
 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: 

-Equipe Gestora 

-Coordenação Pedagógica 

-Equipe de Apoio 

-Professores 

-Merendeiros 

-Servidores da Limpeza; 

-Crianças. 
 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO: 

-A avaliação será contínua e sistemática a partir da observação e acompanhamento 
das crianças no dia-a-dia da alimentação como também no ato do cuidar e educar. 
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PROJETO: LABORATÓRIO DELÍCIAS E DESCOBERTAS 
 
OBJETIVOS: 

 Realizar experimentos e receitas; 

 Degustar a receitas executada e participar dos experimentos; 

 Participar de exposições sobre temáticas diversas no laboratório; 

 Estimular a curiosidade das crianças, a investigação e a estimulação dos 

questionamentos que favorecem a produção de conhecimento; 

 Realizar experimentos coletivamente; 

 Realizar receitas diversas, saboreando-as; 

 Conhecer unidades de medidas e cuidados culinários; 

 Participar de pesquisa. 
 

PRINCIPAIS AÇÕES:  
 As aulas são planejadas, quinzenalmente, conforme os temas e os objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento pretendidos, numa perspectiva lúdica, 

dinâmica, experimental e investigativa que desperte a curiosidade, interesse e 

participação ativa das crianças. 

 Durante o desenvolvimento destas aulas, trabalha-se o aspecto cognitivo, 

exercitando o raciocínio por meio de estímulos para testar experimentos e 

receitas. 
 
 

PROFESSOR(ES) RESPONSÁVEL(IS): 
 

 Equipe Gestora 

 Coordenação Pedagógica 

 Equipe de Apoio, Professores regentes. 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO: 

 A partir da avaliação contínua e sistemática da observação e acompanhamento 

das crianças no desenvolvimento das atividades investigativas, de 

experimentação e de pesquisa das crianças. 
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PROJETO: ESCOLA DE PAIS 
 

OBJETIVOS: 

-Aproximar às famílias da escola, colaborando para reflexão sobre as dinâmicas 

familiares; 

-Oportunizar o protagonismo das famílias no ambiente escolar; 

-Refletir sobre o desenvolvimento infantil, aprendizagem e a possibilidade do 

ambiente familiar favorável ao desenvolvimento infantil. 
 

PRINCIPAIS AÇÕES: 

-Encontros com todos os pais para momentos de palestra informativa e reflexiva; 

-Rodas de conversa com grupos específicos de acordo com as demandas. 
 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: 

-SEAA 
 

PARCERIAS ENVOLVIDAS NAS AÇÕES: 

-Equipe Gestora 

-Coordenação Pedagógica 

-Equipe de Apoio 

-Professores 

-SEAA 

-Sala de Recursos 

-SOE. 
 

PÚBLICO: 

-Famílias dos estudantes; 

-Pais, mães, cuidadores, avós, tios. 
 

CRONOGRAMA:  

-Proposta bimestral para encontros com todos os pais; 

-Rodas de conversas sempre que solicitado; 

-Encontros particulares (específicos), se necessário. 
 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO: 

-Avaliação Institucional, Semestral/Anual; 

-Avaliação pontual nos momentos dos encontros. 

 



100 
 

PROJETO: COFRINHO DOS SONHOS 
 

OBJETIVO PRINCIPAL:  

 Apresentar e familiarizar as crianças com as cédulas e moedas do Sistema 
Monetário Brasileiro. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Apresentar o símbolo universal do dinheiro (Cifrão), e do sistema monetário 

brasileiro (Real); 

 Reconhecer cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro; 

 Manipular o dinheiro; 

 Desenvolver noções a cerca do valor de cada cédula e de cada moeda, fazendo 

comparações; 

 Refletir sobre as possibilidades do uso do dinheiro; 

 Fazer a contagem com as moedas, levando a criança a desenvolver a noção de 

que somando valores, obtém se valores maiores; 

 Fazer registro do valor arrecadado por forma de desenhos ou fichas. 
 

PRINCIPAIS AÇÕES: 

 Apresentação do Sistema Monetário Brasileiro por meio do livro “O menino que 

tudo queria” (Regina Mendes); 

 Conversa informal sobre o livro; 

 Percepção por parte das crianças da importância de poupar dinheiro; 

 Sugestão para que cada turma tenha seu cofrinho para economizar; 

 Confecção de cofrinhos com material reciclável; 

 Reflexão sobre as possibilidades do uso do dinheiro (Sonhos); 

 Exploração dos valores pelas crianças na rodinha, fazendo a contagem coletiva  e 

posteriormente depósito no cofrinho; 

 Exposição dos valores arrecadados e registrados pela turma; 

 Classificação e correspondência de valores; 

 Contagem do valor final com as crianças; 

 Destinação do valor arrecadado pela turma (50% do valor); 

 Culminância do projeto: Mercadinho (50% valor restante). 
 

RESPONSÁVEIS: 

 Equipe gestora; 
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 Coordenação Pedagógica; 

 Equipe de Apoio; 

 Equipe de professores. 
 

AVALIAÇÃO DO PROJETO: 

-Durante a realização do mesmo, no mês de outubro e novembro, visto que as ações 
serão intensificadas neste período. 
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PROJETO: HISTÓRIAS, DIVERSÃO E APRENDIZADO-BRINCANDO 
COM A IMAGINAÇÃO 
 

 

OBJETIVOS: 

 Ouvir e recontar histórias; 

 Participar das atividades de leitura, bem como, desenvolver a imaginação e a 

criatividade; 

 Saber ouvir com atenção e reconhecer os diferentes tipos de histórias. 
 

PRINCIPAIS AÇÕES: 

 Contação de histórias, recontos, dramatização, numa perspectiva de leitura 

divertida; 

 Contação e reconto, na perspectiva do resgate da cultura por meio das histórias 

utilizando sucatas e experimentos. 
 

PROFESSOR(ES) RESPONSÁVEL(IS): 

 Equipe gestora  
 Coordenação Pedagógica 
 Equipe de Apoio 
 Equipe de professores 
 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO: 

 Por meio de relatos de experiências vividas, reconto das histórias, da diferenciação 

do desenho da escrita, uso do concreto e do lúdico nos processos de ensino-

aprendizagem. 
 

*Projeto em processo de construção. 
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PROJETO: HORA DA ACOLHIDA  
 

OBJETIVOS:  

 Recepcionar as crianças de forma acolhedora com músicas, vídeos, histórias e 

dramatizações. 
 

PRINCIPAIS AÇÕES: 

 Atividades simples como formação de fila, esperar a hora de falar, convivência 

saudável. 

 

PROFESSOR(ES) RESPONSÁVEL(IS): 

-Equipe Gestora; 

-Equipe de Coordenação Pedagógica; 

-Professores Regentes. 
 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO: 

 No dia-a-dia por meio da percepção de hábitos de concentração, “regras de 

convívio-nossos combinados” e convivência. 
 

*Projeto em processo de atualização. 
 

 

PROJETO: TESOUROS DO CORAÇÃO 
 

OBJETIVOS: 

 Trabalhar valores, diferenças, convívio social, sexualidade. 
 

PRINCIPAIS AÇÕES: 

 Peças teatrais, vivência com as crianças com necessidades educacionais 

especiais. 
 

PROFESSOR (ES) RESPONSÁVEL(IS): 

 Equipe Gestora 

 Coordenação Pedagógica 

 Equipe de Apoio 

 Professores 

 Crianças 
 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO: 

 Observação, desenhos, escuta sensível. 
*Projeto em processo de atualização. 
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15- CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  

 Não há dúvidas que a Proposta Pedagógica é o documento norteador de todo 

o trabalho realizado na unidade escolar, uma vez que apresenta a realidade na qual 

está inserida, favorecendo a participação de toda comunidade escolar. 

Nesta perspectiva, pensar na organização do trabalho pedagógico na 

Educação Infantil é, primeiro, entender a criança como sujeito de direitos, um ser 

histórico e social, construtor de conhecimento que produz cultura e que está em 

permanente desenvolvimento.  

Neste contexto, o planejamento é essencial no cotidiano escolar, visto que 

norteia os processos de ensino e aprendizagem, permitindo a reflexão e sua 

avaliação contínua em busca do alcance dos objetivos estabelecidos. 

  Este Centro de Educação Infantil 03 de Sobradinho, por meio do trabalho 

desenvolvido, prima para que a criança adquira a autonomia e participe do meio em 

que vive como protagonista de sua história e nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivencia, construa sua identidade pessoal e coletiva. Por isso, a cada 

dia busca colocar a criança como centro do seu planejamento curricular.  

Assim, dia-a-dia, busca promover uma educação acolhedora, com vistas ao 

desenvolvimento integral e pleno da criança, levando em consideração a diversidade, 

numa perspectiva inclusiva.  A criança é um ser único, singular, por isso, a 

necessidade do trabalho pedagógico ser desenvolvido na perspectiva do Currículo 

Integrado, tendo em vista seus eixos integradores do cuidar, educar, brincar e 

interagir, bem como, de seus eixos transversais Educação para a Diversidade, 

Educação para a Sustentabilidade, Educação para e em Direitos Humanos e 

Educação para a Cidadania. 

Assim, este CEI propõe um trabalho por meio de projetos educacionais com o 

propósito de integrar escola e comunidade, num processo constantemente 

realimentado e vivenciado pelos segmentos da comunidade escolar, objetivando 

assegurar o desenvolvimento integral de suas crianças de forma lúdica e a união de 

todos os segmentos da escola. Por isso, a avaliação das ações na prática educativa é 

realizada continuamente, com vistas à reflexão e proposições de intervenções 

adequadas ao alcance dos objetivos propostos. 

 Neste contexto, ao entender a importância da formação desse sujeito ao longo 

de toda a vida, a instituição prima por uma educação de princípios e de valores 
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pautados na ética e na moral para a formação de cidadãos, sujeitos de sua história, 

participativos, autônomos, críticos, abertos ao diálogo e com propósitos de vida na 

sociedade em que vive.   

 Por fim, é importante considerar esta Proposta Pedagógica em movimento e 

em processo de construção, uma vez, que a realidade escolar é “viva” e 

constantemente necessita da atualização, (re) elaboração conforme sua realidade. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

16- REFERÊNCIAS 
 

BARROSO, J. (org). O estudo da escola. Porto, 1996.  
  
BRASIL, Lei nº 9.394, de 20.12.1996. Estabelece as Diretrizes e Bases a Educação 
Nacional. Diário Oficial da União. Brasília: ano CXXXIV, nº. 248, 23 dez, 1996.  
 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Apresentação dos temas transversais e ética / Secretaria de Educação 

Fundamental. –Brasília: MEC/SEF, 1997.  
 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais / Secretaria de 

Educação Fundamental. –Brasília: MEC/SEF, 1997.  
 

BRONFENBRENNER, Urie. A ecologia do desenvolvimento humano: 
experimentos naturais e planejados/ Urie Bronfenbrenner; trad. Maria Adriana 

Veríssiomo Veronese – Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 

 

CURY, Augusto, 1958. A fascinante construção do eu/ Augusto Cury – São Paulo: 

Planeta, 2011. 

 

MARTINEZ, Andréia Pereira de Araújo. Infâncias Musicais: O desenvolvimento da 
musicalidade dos bebês. Tese de Doutorado. Faculdade de Educação, 

Universidade de Brasília-UnB, 2017. 

 

VEIGA, Ilma Passos da. Projeto político-pedagógico da escola: uma construção 

coletiva. In: VEIGA, Ilma Passos da (org.). Projeto político-pedagógico da escola: uma 

construção possível. Campinas: Papirus, 1998. p.11-35. 

  

VIGOTSKI, Leon (1991). A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes.  
 

_______. Alimentação escolar na educação infantil: Mais que cuidar, brincar e 
interagir. Brasília: SEEDF, 2017. 
 



107 
 

_______. Catálogo Programas e Projetos 2018, SEEDF/SUBEB. Brasília, 2018. 
 

_______. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.  
 

_______. DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal-SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica, 2ª ed., 2018. 
 

_______. DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal-SEEDF.  Currículo em Movimento da Educação, 2014. 
 

_______. DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal-SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica-Pressupostos 
Teóricos, 2014. 

 

_______. DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal-SEEDF. Indicadores de Qualidade da Educação Infantil, 2019. 

 

_______. DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal-SEEDF. Educação com Movimento – Projeto de inserção do professor 
de Educação Física na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, 2018. 

 

_______. Projeto Educação com Movimento – Educação Física na Educação Infantil e 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Brasília: SEEDF, 2016.  

 

_______. DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal-SEEDF. Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, 2019. 
 

_______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996. Brasília: Presidência da República, Casa Civil, 1996. 
 

________. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília:  

2017.  

 



108 
 

________. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Marcos 
Político-Legais da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 
Secretaria de Educação Especial. Brasília: Secretaria de Educação Especial. Brasília: 

Secretaria de Educação Especial, 2010b. 

 

________. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. 

Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: SEF, 1997.  
 

_______. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil. Brasília: MEC, SEB, 2010a.  
 

_______. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Diretrizes de 
Avaliação Educacional aprendizagem institucional e em larga escala 2014-2016, 

brasília, 2016. 

 

_______. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Orientação 
Pedagógica-Projeto Político Pedagógico e Coordenação Pedagógica nas 
Escolas. Brasília: SEEDF, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 

MODELO DE PLANEJAMENTO QUINZENAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

CAMPOS DE 
EXPERIÊNCIAS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E  
DESENVOLVIMENTO 

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 
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S 

 -São selecionados os temas da 
quinzena a serem trabalhados 
mediante os campos de 
experiências e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento 
pela equipe de coordenação 
pedagógica/professores. 
Após seleção, cada professor 
recebe este planejamento para 
pesquisa, sugestão das atividades 
a serem propostas. 

 
 

1ª Quinzena: 
__/__ a __/__/19 
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(   ) 1ª Quinzena: __/__ a __/__/19          (   ) 2ª Quinzena: __/__ a __/__/19        
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA  DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO 
UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA  

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 03 
  

                                                                                        
 

“A família é a primeira escola de virtudes 
sociais de que a sociedade necessita”. 

João Paulo II 
Querida família,  

Com o intuito de conhecer a historicidade, valores, cultura e contexto social de nossos 

estudantes, na perspectiva de atualizar a Proposta Pedagógica-2020 desta unidade escolar, bem 

como, o Mapeamento Institucional, sua equipe de trabalho elaborou o Questionário Sócio-

Histórico-Cultural, um instrumento de pesquisa, que favorece a realização do diagnóstico da 

realidade escolar, baseada, na medida do possível, nas expectativas e realidade sócio-histórico-

econômico e cultural da clientela.  

Neste sentido, sabendo da importância das contribuições de sua família para a parceria 

com o trabalho pedagógico desta Unidade, enviamos este Questionário que deverá ser 

preenchido em família e entregue até 21/02/2020 (sexta-feira). Solicitamos que sejam respostas 

fidedignas, para traçarmos com precisão o perfil de nossa comunidade escolar. As questões serão 

tabuladas e farão parte do diagnóstico da Proposta Pedagógica-2020 e Mapeamento Institucional 

da escola.  

 
 

PARTE I: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E COTIDIANO DO ESTUDANTE 
 

1) Dados do Estudante: 

Nome do estudante: _____________________________________________________ 
Endereço: _____________________________________________________________ 
Professora: ____________________________________________________________ 
 

Mãe: ________________________________________________  Idade: ___________ 
Fone: _______Grau de instrução: _______Profissão:____________________________ 
Está trabalhando atualmente?   (     ) sim      (     ) não  Local de Trabalho: ___________ 
 
Pai: _______________________________________Idade: ______________________ 
Fone: ___Grau de instrução: __________________Profissão:_____________________ 
Está trabalhando atualmente?   (     ) sim      (     ) não  Local de Trabalho: ___________ 
 
 
 

 

QUESTIONÁRIO SÓCIO-HISTÓRICO-CULTURAL 
 DA COMUNIDADE ESCOLAR 
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2) Quem são os responsáveis legais pelo(a) estudante? 
(    )Pai e Mãe  
(    )Pai 
(    )Mãe  
(    )Outros? Quem? ____________________________________________________________    
   

3) Os pais vivem juntos?  
(    ) Sim  (    ) Não 
Em caso de resposta negativa, o filho tem contato regularmente com os pais? 

___________________________________________________________________________ 
 

4) Quantos filhos na família?  
(   ) Um Filho(a)      
(   ) De dois a quatro Filhos(as)  
(   ) Mais de quatro Filhos(as) 
 

5) A família possui o hábito de leitura? 
(   ) Frequentemente   (   ) Às vezes   (   )Nunca 
 

6) Quais brincadeiras preferidas do(a) seu(ua) filho(a)? 
____________________________________________________________________________ 
 

7) Qual o tipo de Moradia: 
(   ) Própria     (   ) Alugada      (   ) Cedida   
(   ) Outro: ___________________________________________________________________ 
 

8) Quantas pessoas moram na casa? 
(   ) 02 pessoas 
(   ) De 03 a 05 pessoas 
(   ) De 06 a 10 pessoas 
(   ) Mais de 10 pessoas 
 

9) Qual a renda familiar: 
(   ) 1 salário mínimo     (   ) até 3 salários      (   ) até 5 salários     (    ) acima de 5 salários 
 

10) A família recebe algum benefício do governo?  
( ) Sim  ( ) Não     Qual (ais)? ____________________________________________________ 
  
 
 

PARTE II: AVALIAÇÃO E MEMORIAL DA UNIDADE ESCOLAR 
 

11) O que torna nossa escola ÚNICA? Justifique sua resposta.  
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

12) Como você avalia a qualidade da escola? 
(    ) Excelente     (   ) Ótima        (    ) Boa       (    ) Regular    (   ) Ruim    
    
13) Quanto ao CEI 03, outros membros da família já estudaram aqui? 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

14) Existe algum fato edificante ou evento vivido pela família no CEI 03, em anos 
anteriores, que queira compartilhar? 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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15)  Existe algum assunto /TEMA que você gostaria que fosse abordado para as famílias 
por meio de palestras/ formações/ ou outras atividades?  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

16) Algum membro da família tem alguma habilidade que gostaria de colaborar como 
”Amigo da Escola? (Teatro, contação de histórias, musicista, artesanato, pintura, 
jardinagem, informática, outros)?   (    ) Sim       (    ) Não 
Em caso positivo:  
Nome: ________________________  Habilidade: ___________________ Fone____________ 
 
 

PARTE III: SAÚDE DO ESTUDANTE 
 

17) As vacinas estão atualizadas?  (    ) Sim    (   ) Não 

18) O estudante faz acompanhamento pediátrico regular?  (    ) Sim    (   ) Não 

19) Tem alergia ou intolerância a algum alimento? (   ) Sim  (   )Não  

Qual (ais)? ______________________________________________________________ 

20) Costumam fazer as refeições junto com a criança? 

        (   ) Café da manhã  (   ) Almoço  (   ) Jantar   

21) O estudante já alimenta-se sozinho? Já iniciou essa autonomia? 

        (  ) Sim  (  ) Não 

Observação: _____________________________________________________________ 

22) Escova os dentes sozinhos, troca de roupas e guarda pertences? 

(   ) Sim   (   ) Não   

Observação: _____________________________________________________________ 

23) O estudante, regularmente tem: 

        (   ) Sono tranquilo  (    ) Sono agitado / mexe muito na cama 

24) Tem o quarto/cama própria?   (   ) Sim     (   ) Não     

     Qual horário de dormir? ___________ 

Obs: Orientamos que o recomendado pelos especialistas do sono, para o desenvolvimento 
saudável das crianças de 3 a 5 anos é de 10 a 13 horas diárias de sono. (Academia Americana de 
Medicina do Sono - 27/06/16). 

 
QUESTÕES NORTEADORAS PARA A PRÁTICA DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 

25) O estudante tem algum problema de saúde? Qual (is)? 
______________________________________________________________________________ 

26) O estudante faz uso de algum medicamento? Qual (is)? 
______________________________________________________________________________ 

27) O estudante faz algum tratamento de saúde? Qual (is)? 
______________________________________________________________________________ 
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28) O estudante já teve desmaios enquanto fazia atividade física? Qual (is)? 
______________________________________________________________________________ 
 

29) O estudante possui atestado médico que o dispense da prática de atividades físicas? Em 
caso positivo, entregar o atestado médico, com urgência, para a professora regente. 
________________________________________________________________________________ 

 
 
 

PARTE IV: ROTINA E COMPORTAMENTO DO ESTUDANTE 
 

 
30) Brincadeiras preferidas: ___________________________________________________ 

31) Tem amiguinhos/ parentes da mesma idade com quem costuma brincar?    

     (  )  Sim  (  ) Não  

32) Faz amizades facilmente? __________________________________________________ 

33) Quanto tempo assiste TV por dia? ___________________________________________  

34) Tem acesso a celulares/ Smartphones / computadores?   (   ) Sim      (   ) Não 

     Quanto tempo utiliza essas multimídias por dia? __________________________________ 

35) Há controle dos cuidadores, quanto ao tempo e conteúdo dessas mídias?  

         (   ) Sim   (   ) Não (   ) Em parte 

36) A criança faz algum esporte / atividade física?   (   ) Sim      (   ) Não 

37) Tem bom relacionamento com familiares?  (   ) Sim      (   ) Não  

38) Quem são os cuidadores no horário contrário às aulas? ________________________ 

39) Há livros de literatura infantil em casa?    (   ) Sim      (   ) Não 

40) Quem costuma ler para a criança? __________________________________________ 

41) Quanto aos momentos de lazer, como acontecem (parques, cinema, teatros, atividades 

livres)? ___________________________________________________________ 

42) Quem acompanha as atividades escolares do aluno (agenda, mochila, leituras, 

atividades, reuniões de pais, conversa com professores e escola)? ____________________ 

43) A família observa a criança com regularidade:      

  (    ) Motivada          (   ) Apática   

___________________________________________________________________ 

Assinatura do(a) Responsável/Grau de parentesco da criança 
Data:____/____/____ 

 

Agradecemos imensamente sua especial contribuição. 
Equipe CEI 03 de Sobradinho 

 
 

“Por melhor que seja uma escola, ela nunca vai suprir a carência de uma 
família ausente. Portanto, a família deve participar de verdade do 

processo educativo de seus filhos.” Gabriel Chalita 

https://kdfrases.com/frase/162413
https://kdfrases.com/frase/162413
https://kdfrases.com/frase/162413
https://kdfrases.com/autor/gabriel-chalita
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BRINQUEDOTECA                                         CAMPINHO DE PSICOMOTRICIDADE 

 
 
 

HORTA (EM REVITALIZAÇÃO)  LABORATÓRIO DE EXPERIMENTOS 

 
 PÁTIO DE RECREAÇÃO                                  PARQUE 
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        HORA DA ACOLHIDA                                      SALA DE LEITURA E VÍDEO                            

 
 

SALA DOS TRÊS SERVIÇOS 

 
       SALA DE RECURSOS             APOIO À APRENDIZAGEM                          SOE 
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O CIRCO CHEGOU! 

REGRAS DE CONVIVÊNCIA E HÁBITOS DE HIGIENE COM PING E PONG 
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CELEBRAÇÃO DA PÁSCOA 

 
 
 
   HOMENAGEM ÀS MÃES 
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FESTA DA FAMÍLIA 
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HISTÓRIAS 
 

PROJETO: “EU NO MUNDO ENCANTADO DO CEI 03” 
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O FIM DA PICADA (DENGUE) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

CHAPEUZINHO VERMELHO 
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OS TRÊS PORQUINHOS 
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HISTÓRIA DO BODE E A ONÇA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



126 
 

O ESPANTALHO EM...  ARRAIÁ DO CEI 03! 
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FESTIC-2019 
PROJETO DE LAGARTA À BORBOLETA 
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SEMANA NACIONAL DE LUTA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



129 
 

COMEMORAÇÃO DAS CRIANÇAS                           
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 
TEATRAL: ÁRVORE 

GENEROSA 
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BRINQUEDOS INFLÁVEIS 
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CORPO DE 

BOMBEIROS NA 

ESCOLA 
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VII PLENARINHA: BRINCANDO E ENCANTANDO COM HISTÓRIAS 
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FORMATURA – 2º PERÍODO 
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ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 
(AEE/SALA DE RECURSOS) 
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FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E FAMÍLIAS 
/ ESCOLA DE PAIS / RODA DE CONVERSAS 

SEAA 
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