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1. APRESENTAÇÃO 

 

Ao elaborar este plano de trabalho o desejo foi traçar objetivos possíveis de 

serem realizados, começando com as pequenas ações do dia a dia e não uma 

projeção grandiosa, porém distante de ser concretizada. Claro que temos muitos 

sonhos a serem realizados, que não se realiza no prazo de três anos, mas aprendemos 

que só é possível alcançá-los com a participação de todos os envolvidos com a escola 

e principalmente por aqueles que tenham interesse em nos acompanhar nessa 

caminhada, cuja maior meta é a oferta de uma educação de qualidade.  

Então, os objetivos descritos neste plano são consequências da realidade 

constatada na instituição e do trabalho realizados por todos os envolvidos. 

 A Professora e doutora em educação Sonia Kramer disse em uma entrevista 

realizada no ano de 2005 que “nas mãos da criança, uma cadeira virada ao contrário 

pode se transformar num navio, numa casa, num trem, precisou aprender essa 

capacidade de virar o mundo pelo avesso e de dar outro sentido às coisas para fazer 

diferente do que é esperado, do que é convencional habitual...” É esse o maior desejo 

desta equipe: fazer o novo, o diferente, mesmo que ele comece timidamente. 

  Abordaremos os aspectos mais relevantes dentre os observados. Sendo nossa 

pretensão apresentar um pouco da nossa história e do desejo de reconstruir e 

reorganizar as experiências vividas. 
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2. HISTORICIDADE – NOSSA ESCOLA 

Tendo como norteador o disque matrícula 156, surgiu a necessidade de uma 

nova escola para São Sebastião para atender a esta demanda remanescente de 

aproximadamente 170 crianças de 4 e 5 anos. A Escola foi criada com esse objetivo, 

com capacidade para atender até 260 estudantes, amenizando a situação de falta de 

vagas na cidade. 

Foi iniciado um trabalho para a construção de um projeto político pedagógico 

que contemplasse nossa realidade, fundamentado teoricamente e com a maior 

participação possível dos agentes envolvidos nesse processo. No entanto ainda temos 

uma longa caminhada pela frente, mudanças devem ocorrer para maior envolvimento 

de todos. Iniciou ofertando 260 matrículas, destinadas a suprir a demanda por vagas 

para as crianças de 04 e 05 anos (1º e 2º períodos) remanescentes do Disque 

Matrícula 156. Excepcionalmente no ano letivo de 2017, algumas vagas foram supridas 

também  pela  demanda de crianças de 3 anos (Maternal II). 

 

Semana Pedagógica/2020: Estudo da Proposta Pedagógica. 

 

As primeiras professoras designadas por indicação para dirigir esta Unidade 

Escolar foram: 

Diretora: Maria Neide Cruzeiro,  
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Vice-Diretora: Núbia de Paiva Teixeira, como Vice-Diretora,  

Chefe de Secretaria: Sandra Anastácio de Sousa 

Logo a seguir foram eleitas no Processo para gestão democrática para Diretor e 

Vice-Diretor, através de referendo, em 21/06/2017. 

 

Foto da escola - Assim iniciou em 2017 
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3. O CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL 04 

 

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO: 

 

NOME DA INSTITUIÇÃO: Centro de Educação Infantil 04 de São Sebastião -  

Coordenação Regional de São Sebastião 

 

ENDEREÇO: Qdr. 203, Conj. 03, Lts 06/15, Residencial Oeste, São Sebastião. 

CEP: 71.692-607 

ENDEREÇO ELETRÔNICO:Cei.sebastiao@se.df.gov.br 

TELEFONE: 3901-5514 

CNPJ: 27.641.212/0001-04 

REGISTRO JUNTO AO INEP: 53017277 

 

CRIAÇÃO: Portaria nº 37, de 07/02/17, publicada no DODF nº 28,Página 16 de 

08/02/2017 

 

INAUGURAÇÃO: 24 de abril 2017 

 

 

3.1 ESPAÇO FISICO: 

 

O prédio onde a U.E. funciona é alugado e possui 03 (três) andares: 

 

- 1º andar: 

03 salas de aulas (com capacidade para 16 alunos cada), 

01 sala de vídeo,  

01 sala da Secretaria e Coordenação com banheiro, 

01 sala da Direção com um pequeno depósito para material pedagógico, 

01 parquinho sem cobertura com tatame, 

01 pátio coberto em frente às salas de aulas,  

01 cantinho de depósito de material pedagógico, 
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01 sala de professores,  

          01 sala dos servidores da limpeza,  

01 cozinha com depósito de alimentos,  

01 cantinho de depósito de material de limpeza,  

04 banheiros infantis (2 masculinos e 2 femininos),  

03 banheiros de adultos (2 femininos e 1 masculino),  

01 banheiro com chuveiro para higiene das crianças. 

 

- 2º andar: 

05 salas de aulas  

03 com capacidade para 16 alunos e  

02 com capacidade para 12 alunos,  

4 banheiros infantis (2 masculinos e 2 femininos). 

 

- 3º andar: 

          01 sala multiuso com um depósito para materiais diversos  

01 terraço com tatames para atividades diversas para os estudantes. 

 

O CEI 04 oferece a modalidade Educação Infantil com turmas de 1º Período e    

2º Período, que atende crianças de 4 e 5 anos. Recebemos crianças da comunidade 

da Zona Urbana dos bairros de São Sebastião e o do bairro Jardins Mangueiral e 

Zonas Rurais (Capão Comprido, Zumbi dos Palmares e Morro da Cruz), assim 

distribuídas: 

 

04 turmas de 1º Período (matutino) 

04 turmas de 2º período (matutino) 

05 turmas 1º Período (vespertino) 

03 turmas de 2º período (vespertino) 
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3.2 EQUIPE DA UNIDADE ESCOLAR: 

 

 

 

      Apresentação da Equipe do CEI04 

Fazem parte da equipe de funcionários da UE: 

Diretora: Maria Neide Cruzeiro 

Vice-Diretora: Núbia de Paiva Teixeira 

Chefe de Secretaria: Sandra Anastácio de Sousa 

Supervisora administrativa: Andréia Siqueira Cabral 

À frente do projeto Corpo e movimento está a professora readaptada 

Patrícia Gonzaga Gonçalves Lima, 

Contamos com as coordenadoras pedagógicas 

Kátia Janaine Nunes da Silva 

Eliete Salviano de Araújo 
; 
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1º Reunião de pais – apresentação dos docentes  

 

3.2.1 PROFESSORAS DA UE 

Professoras que atuam no turno matutino e no turno vespertino: 

 

Matutino                                                          Vespertino 

Irismar Torres Franco Marilia Furtado Teixeira 

Ladymara Nunes Costa Marilene Correia do Prado 

Vera Lúcia Batista Zacarias Elisete Mendes Nogueira 

Aureni OrnelesTeixeira Barcelos Eliane Matos Moura 

Pollyanna Cinthia de Oliveira Costa Natássia Caroline de Queiroz Brito 

Rosangela Gonçalves Gaspar Fabiana Martins dos Santos  

Roberta Moreira dos Santos Nilva Gonçalves da Costa 

Eliane Rodrigues Inácio dos Reis Ednália Matos de Oliveira 

 

3.2.2 COPA E COZINHA (MERENDEIROS) 

Edilene Lopes Albuquerque 

Lídia Pereira Alves Santos 
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3.2.3 VIGILÂNCIA DESARMADA 

Cleiton Rodrigues Campo 

Gislei Cristina da silva 

Edson  Campos Vasconcelos 

Ednilso  Gonçalves Monteiro 

 

3.2.4 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA   

Darlan Francisco Ribeiro 

Ivaneide Nobrega Vidal 

Rita de Cássia Dias Viana 

Erenilda Maria de Castro 

Francisco Romário Araújo 

Judite Gonçalves de Jesus 

Ariedna Rodrigues de Queiroz 

Patrícia do Nascimento Freitas 

 

3.2.5 OUTROS SERVIDORES 

 

Educadora Social Voluntária 

Viviane Correia de Siqueira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 

 

4. CONSELHO ESCOLAR 

 

"O Conselho Escolar é o órgão máximo para a tomada de decisões realizadas no 

interior de uma escola. Este é formado pela representação de todos os segmentos que 

compõem a comunidade escolar, como: alunos, professores, pais ou responsáveis, 

funcionários e comunidade externa. 

Por reunir diversos atores da comunidade escolar, o Conselho tem um papel muito 

importante na democratização da Educação e da escola. As ações do conselho 

colaboram, por exemplo, para conferir mais transparência e legitimidade às decisões 

tomadas. Por entender que para gestão democrática na escola e fundamental a 

existência de um espaço propício para que novas relações sociais possam acontecer. 

Segundo a Lei 4.751, de 07 de fevereiro de 2012, em artigo 24, o conselho escolar e 

um órgão de natureza consultiva, fiscalizadora, mobilizadora, deliberativa e 

representativa da comunidade escolar, regulamentado pela SEDF, além disso, o 

conselho proporciona mais controle da sociedade sobre a execução da política 

educacional. Tomou posse, no dia 04 de agosto de 2017, os novos membros do 

Conselho Escolar, eleitos em voto direto, cujo mandato compreende o período de 

04/08/2017 a 04/08/2019, em conformidade com o que disciplina o artigo 52, 

combinado com o artigo 51 da Portaria n 254/13. Esse conselho ficou assim 

representado membro-nato Maria Neide (Diretora Da instituição) 

• Deliberar sobre as normas internas e o funcionamento da escola 

• Participar da elaboração da Proposta Pedagógica; 

• Analisar e aprovar o Calendário Escolar no início de cada ano letivo; 

• Analisar as questões encaminhadas pelos diversos segmentos da escola, 

propondo sugestões; 

• Acompanhar a execução das ações pedagógicas, administrativas e financeiras 

da escola e; 

• “Mobilizar a comunidade escolar e local para a participação em atividades em 

prol da melhoria da qualidade da educação, como prevê a legislação.” 
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4.1 MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR: 

 

Maria Neide Cruzeiro – Diretora da UE e membro nato 

Katia Janaine Nunes da Silva – Seg. professores – Presidente do CE 

Sandra Anastácio de Sousa – Seg. – Assistência à Educação 

Salientamos que não houve eleição para o conselho escolar no ano de 2019. 

Portanto, para continuar o processo democrático, convidamos pais dos alunos, 

servidores, professores e componentes da direção, a participarem das reuniões e 

engajar na gestão participativa, contribuindo na tomada de decisões no âmbito 

pedagógico, financeiro e administrativo da nossa unidade escolar. 
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5.DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

Para criar o Projeto Pedagógico do CEI 04 utilizamos um questionário as 

famílias com o intuito de conhecer um pouco melhor nossas crianças e sua 

comunidade. É com base nesse instrumento de pesquisa que percebemos algumas 

características da comunidade escolar. Após análise dos questionários sobre a 

realidade de vida das crianças e seus familiares, observamos alguns fatos relevantes 

que consideramos importantes compartilhar nesse PP, os quais serão apresentados 

nas próximas páginas. É importante salientar que os dados coletados estão 

demonstrados nos quadros em porcentagem.  

E refletindo sobre toda realidade expressa pelos questionários que as famílias 

responderam, percebemos ser imprescindível a criação de um Projeto Pedagógico que 

considera as reais necessidades do tempo da infância e da comunidade escolar em 

geral. Nesse sentido, o projeto central “Musicalidade das infâncias: de lá, de cá, de 

todo lugar”: pensamos na criança como um ser, que se diferencia dos demais, pela 

comunicação mesmo antes de nascer. Historicamente a música faz parte do diálogo da 

mãe com o bebê. Durante a infância, as músicas são utilizadas para inventar e 

reinventar suas aprendizagens cognitivas, afetivas e sociais. Na escola, a possibilidade 

de brincar com a musicalidade fazem com que as crianças interajam com várias 

culturas, amplie a formação do pensamento e da linguagem e permite que ela tenha 

novas aprendizagens. Podemos “conversar musicalmente” com uma criança, 

estimulando nela a escuta ativa, o compromisso de cuidar de si e do outro, de modo 

que ela torne-se consciente e acabe atuando de várias formas mediante situações e 

vivencias em sua comunidade. 

 Ao refletir a realidade da comunidade escolar, compreendemos que há 

necessidade do CEI04 ser uma instituição que garanta condições de atender ás 

crianças nas suas particularidades, com um novo olhar onde a educação acontece “na” 

e “para” à diversidade. Neste contexto, podemos pensar na música como um agente 

enriquecedor e transformador no mundo infantil, também um excelente recurso para 

democratizar o ensino e com foco nas aprendizagens de todos seus estudantes. 

 Diante disso, a escola acolhe dois (02) alunos diagnosticados com TGD e 

outros com alergias alimentares. Ressaltamos que modificações no planejamento, nos 
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objetivos e formas de avaliação num todo, são necessários, para atender estudantes 

com necessidades especiais. 

É importante lembrar que a escola possui espaço para acessibilidade com 

ambientes adaptados, mesmo sendo de 2 (dois) andares. O estudante Taylor ? ? ?  

com TGD é matriculado no 1º período vespertino e uma estudante ? ? ? ?  atendida no 

turno matutino, ambos numa sala de ensino regular onde compartilha da rotina escolar 

e tem acompanhamento de um educador social voluntário. 

Quanto às crianças que apresentam alergias alimentares a escola tem feito 

algumas intervenções: 

• Palestra com a nutricionista. 

• Executando projeto alimentação saudável. 

• Orientações para conscientização da importância de uma alimentação 

saudável. 

• Cardápio adaptado com outros produtos para o lanche dessas crianças. 
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Alimentação saudável: cores, gosto, texturas. 

 

 

 

6. DIAGNÓSTICO SÓCIO-CULTURAL DAS CRIANÇAS DO CEI 04 

 

   Questionário entregue à 258 (duzentos e cinqüenta e oito) famílias, onde apenas 193 

famílias o responderam e devolveram. 

1) Através de qual meio de transporte a criança vai à escola? 

 

 

2) Possui benefício do Governo?
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3) Tipo de moradia 

 

 

 

 

4) Estado civil dos pais: 

 

 

5)Se pais separados ou solteiros, a criança tem a guarda compartilhada? 
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6) A criança possui atualmente alguma doença grave? 

 

 

 

7) A criança dorme sozinha? 

 

 

 

8)Se a criança não dorme sozinha, dorme com quem? 

 

 

 

9) A criança já teve doença grave? 
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10) A criança toma remédio ? 

 

 

11) A criança tem acesso à livros infantis fora da escola? 

 

 

12) A criança tem acesso á internet? 
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7. FUNÇÃO SOCIAL 

 

A constituição Federal de 1988 estabelece a Educação Infantil e a faz 

duplamente, ou seja, quando trata do direito da criança com idade entre zero a cinco 

anos (art. 208, IV) e, também, quando trata do direito dos trabalhadores em relação a 

seus filhos e dependentes (art. 7°. XXV).  

Além da Constituição Federal, outros documentos legais asseguram esse direito, 

tais como, a Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394/1996) 

e o Estatuto da criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069/1990). 

Analisando esses documentos legais, os diferentes segmentos que compõem a 

comunidade escolar, após discussão e reflexão definem que a função social da escola, 

é considerar o direito da criança à uma educação de qualidade, sem esquecer que este 

é, também, um direito da família. Tendo como finalidade o desenvolvimento integral da 

criança de quatro e cinco anos de idade, “em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, completando a ação da família e comunidade” (LDB, art.29). 

E seguindo a mesma direção, a BNCC define o conjunto orgânico e progressivo 

das aprendizagens essenciais para a educação infantil e demais etapas da educação 

básica, afirmando a necessidade e importância de atendimento às crianças na primeira 

infância. (currículo em movimento do Distrito Federal, pg.19, 2018) 

E a busca pelo desenvolvimento integral da criança se dará também pela criação 

de possibilidades para o “protagonismo infantil, com a garantia de diferentes formas de 

participação das crianças” (Currículo em Movimento da Educação Básica-Educação 

Infantil, 2014, P. 18). Ou seja, em consonância com o currículo da Educação Infantil do 

DF e também, com base no próprio PP dessa unidade escolar, é importante pensar e 

criar estratégias de atuação da criança no processo educativo. 
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8. PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

A criança é um ser indivisível, inteiro e único, por conta disso, é importante 

realizar um trabalho educativo que considera os princípios éticos, políticos e estéticos. 

Tais princípios são destacados nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica de 2009 para orientar o processo de aprendizagem das crianças. Orientar a 

organização, articulação, o desenvolvimento e a avaliação das propostas pedagógicas, 

respeitando as diferentes condições sociais, culturais, emocionais, físicas e étnicas. 

Portanto, o trabalho educativo da escola assenta- se sobre os princípios esses 

princípios. 

O Centro de Educação Infantil 04 ao Sebastião apoia – se nos Eixos 

Transversais, nos Eixos Integradores e às competências e habilidades previstas na 

BNCC (Base Nacional Comum Curricular), no Currículo da Educação Básica, no 

Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal da Educação Infantil e 

LDB, e sempre respeitando as leis vigentes. 

 A Lei Nº 11.525, de 25 de setembro de 2007 regulamenta o conteúdo que trata 

dos direitos das crianças e dos adolescentes. A boa relação das crianças com seus 

pares, no convívio escolar, e delas com a comunidade, contempla os Eixos 

Transversais “Educação para a Cidadania” e “Educaçao para e em Direitos Humanos”, 

evidencia para que tais direitos sejam trabalhados com projetos que priorizem a 

necessidade de despertar nos estudantes atitudes cooperativas e de consciência 

social.  

A “Educação para a Cidadania e para a Diversidade” nos remete à política da 

promoção da cultura e da paz, e é contemplado pelos projetos Momento cívico, as 

deficiências e Consciência negra. Estes são assuntos freqüentemente trabalhados 

nesta Instituição Educacional. 

  Na “Educação para a Sustentabilidade e Cidadania”, são desenvolvidos projetos onde 

os estudantes aprendem sobre o uso sustentável da água, como fazer a coleta seletiva 

na escola, conscientizando-os da importância da preservação dos recursos naturais.  

Neste ano a VIII Plenarinha /2020, aborda o tema “Musicalidade nas infâncias 

- de cá, de lá, de todo lugar”, o que nos impulsiona a refletir sobre a importância do 

contato com as historias e brincadeiras e como são importantes na pratica escolar e no 

desenvolvimento infantil.  
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A História e Cultura Afro-Brasileira, Indígenas e imigrantes fazem parte da formação da 

população local e da comunidade escolar. Através destes grupos éticos, podemos dar 

destaque aos Eixos Transversais “Educação para a Diversidade”, “Educação para a 

Cidadania” e “Educação para e em Direitos Humanos”, dando visibilidade às relações 

as historias de cada um, no projeto: Consciência Negra, Dia do indígena, Ser 

diferente e normal - as deficiências 

 

Na Educação Infantil as crianças irão reproduzir, apropriar-se e produzir 

atividades semelhantes às que vivenciam; contudo, na escola, essa experiência estará 

vinculada aos desafios da vida coletiva numa cultura diversificada. Essas práticas 

sociais garantem as aprendizagens e o bem-estar e envolvem emoção, desejo, corpo, 

pensamentos e linguagens.  1 

Os Eixos Integradores Cuidar e Educar, Brincar e Interagir forma à base da 

Educação Infantil. Os cuidados com a criança e a educação dela devem envolver 

reconhecimento, compreensão, planejamento, intervenção, atenção, respeito, carinho, 

incentivo, observação, atendimento... que vão além de cuidados físicos e acesso a 

certos conhecimentos. A relação com adultos deve intervir para promover as 

aprendizagens e desenvolver hábitos e atitudes. Ações sociais orientadas podem 

modificar o comportamento dos envolvidos. As brincadeiras propõem interação: ouvir o 

outro, conversar e trocar experiências, aprender junto. Nas interações, a afetividade 

tem um papel vital ao ser humano, pois permite a ele manifestar sentimentos e 

emoções diversos. A afetividade e a segurança levam às crianças a realizar conquistas 

individuais e coletivas. 

 A organização curricular tem caráter didático porque a integração dos campos 

de experiências é uma necessidade de um planejamento bem elaborado. Esta 

organização amarra as intenções educacionais e as ações pedagógicas incluindo “O 

eu, o outro e o nos: Convivência, Saúde, Identidade e Autonomia”, “Corpo, gestos e 

movimentos”, “traços, sons, e formas”, “escuta, fala, pensamento e imaginação”, 

“espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”. Assim como orientado 

pelo Currículo em Movimento da Educação Infantil (2018), o Centro de Educação 

Infantil 04, busca orientar suas atividades através dos princípios éticos, políticos e 

estéticos. 
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Éticos: Valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito 

ao bem comum, ao meio ambiente e as diferentes culturas, identidades e 

singularidades.  (Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil, 

2004, Pg. 29 

 Os princípios éticos são trabalhados diariamente, pois os professores estimulam o 

desenvolvimento da autonomia e responsabilidade de seus alunos nas atividades 

diárias. Os alunos são estimulados a usar o banheiro, se alimentar e se vestir sem 

ajuda e a cuidar de seus materiais, sendo que diariamente devem entregar e guardar 

suas agendas e colocar as atividades realizadas na pasta adequada. A Solidariedade e 

o respeito também são desenvolvidos diariamente e mais diretamente em atividades 

específicas do planejamento.Estes valores são trabalhados por meio de musicas, 

histórias, atividades, brincadeiras e conversas com os alunos. O Projeto Alimentação 

Saudável contribui no trabalho com o princípio ético, uma vez que incentiva que o 

aluno pratique o autosservimento e partilhe o lanche. Neste sentido, é importante 

possibilitar seus interesses, desejos e curiosidades, tenham um ambiente em que as 

crianças manifestem mudanças de hábito alimentares  

Políticos: Garantia dos direitos de cidadania, o exercício da criticidade e do respeito à 

democracia. (Currículo em Movimento da educação básica – educação Infantil, 2004, 

Pg. 29). Para que a criança possa tornar se participante da vida social, estabelecendo 

relações com o meio cultural e com o ambiente, para não apenas consumir, mas 

também produzir cultura e ser de mudar a realidade à sua volta. Ou seja, percebemos 

a criança como ser histórico, social e cultural e compreendemos que a sua constituição 

de conhecimento se dá por meio das relações estabelecidas no meio circundante, 

assim, a criança modifica e é modificada pelas relações que estabelece com o outro. 

 Os princípios políticos estão presentes quando garantimos às crianças o direito 

de se expressar. Diariamente na rodinha há momentos de troca entre professor e 

alunos que desenvolvem suas opiniões e permite que expressem sentimentos, idéias, 

questionamentos e opiniões. Também o respeito às regras da escola é uma forma de 

desenvolver este princípio. Este princípio está presente no Projeto Horta, onde o aluno 

tem a oportunidade de contribuir para a melhoria do lanche que vai comer na escola. 

Estéticos: Valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da pluralidade 

de manifestações artísticas e culturais. (Currículo em Movimento da Educação Básica – 

Educação Infantil, 2004, Pg. 29). O contato da criança com as diferentes e inúmeras 
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manifestações artísticas e culturais existentes podem possibilitar o desenvolvimento da 

curiosidade, da imaginação, do ato criador, a comunicação, da forma a contribuir para a 

compreensão e atuação no mundo que as envolve. 

 Por fim, trabalhamos os Princípios estéticos nas produções artísticas e nas 

atividades lúdicas que envolvam músicas e brincadeiras. Buscamos assim, 

desenvolvimento da cognição, do conhecimento, do desenvolvimento da fala e do 

vocabulário, além da percepção corporal e da coordenação motora de nossos alunos.  

No projeto “Musicalidade nas infâncias - de cá, de lá, de todo lugar” as músicas e 

as representações artísticas, têm a finalidade de ampliar e facilitar a aprendizagem do 

nosso estudante, elas favorecem muito o desenvolvimento cognitivo e sensitivo, 

envolvendo a criança de tal forma que ela realmente cristalize na memória uma 

situação.  

 

 

No contexto escolar, a música tem a finalidade de ampliar e facilitar a 

aprendizagem do aluno, ela favorece muito o desenvolvimento cognitivo 
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e sensitivo, envolvendo o aluno de tal forma que ele realmente cristalize 

na memória uma situação 

 ESTÉTICOS: sensibilidade, criatividade, ludicidade, diversidade, manifestações artísticas. “[...] um 

ambiente lúdico, proporcionando o prazer de brincar, se divertir, passear, aprender, experimentar, 

construir e ser feliz” (PPP, 2011, p. 16). 

 

9. FUNDAMENTOS TEORICOS-METODOLOGICOS 

 

“O modo como a criança e a infância são percebidas e compreendidas, depende 

do contexto histórico e cultural.” De acordo com Martinez: 

 A concepção de infância e o lugar que a criança assume na sociedade não são 

alicerces meramente em um fenômeno biológico, mas constituem-se com base na 

cultura, em práticas sociais e educativas estabelecidas ao longo da história da 

humanidade (2014. P. 85). 

Portanto, nossa proposta está fundamentada nas concepções da Pedagogia 

histórico-crítica e da Psicologia histórico-cultural, conforme a orientação da SEEDF. 

Percebemos que, de fato, “a criança é sujeito da história e da cultura, que as infâncias 

são plurais em suas expressões étnicas, estéticas e éticas” (2014, p.21). Essa 

concepção corrobora para assegurar às crianças a percepção de suas reais 



 
25 

 

necessidades; a manifestação de seus interesses, desejos e curiosidades; a 

valorização de suas produções, o apoio à conquista da autonomia na escolha de 

brincadeiras e de atividades; e, principalmente, assegurar o direito de sua expressão 

de diferentes formas, mas, sobretudo, a expressão de sua voz. Acreditamos que não é 

possível darmos voz às crianças, pois elas já a possui, mas podemos criar condições 

de possibilidades para que as crianças possam formular seus pensamentos e 

expressá-los por meio da voz. 

Compreendemos que a criança possui o seu lugar na sociedade um lugar de 

protagonismo. Percebemos que a ela é um ser social e cultural, possuidora de 

experiências individuais e coletivas. Sabemos que a criança já entra no espaço 

educativo possuindo uma história de vida que se constituiu e se constitui em meio de 

suas vivências pessoais. Tudo isso precisa ser discutido, refletivo e considerado em 

espaços educativos voltados para a criança – uma meta que desejamos tornar 

realidade no CEI 04. 

Além disso, temos consciência do percurso histórico da constituição da 

educação infantil no Brasil. Em alguns momentos foi percebido como assistencialista; 

em outros como uma preparação para a Educação Básica; e em outro como 

atendimento dualista, ou seja, instituições que eram pensadas para as classes menos 

favorecidas, que se estruturam com base no assistencialismo e, instituições para as 

classes mais favorecidas, que se preocupavam com o desenvolvimento cognitivo da 

criança (KREMER, 2011). Hoje, percebemos que a Educação Infantil já conseguiu 

ultrapassar essas percepções limitadoras e dualistas. O CEI-04 está organizado e 

estruturado com base nos eixos indicadores das Diretrizes Nacionais para a Educação 

Infantil (2009) – cuidar, educar, brincar e interagir. 

E para concluir o diálogo em relação às concepções teóricas que respaldam o 

trabalho pedagógico de CEI 04, esclarecemos que o processo educativo estrutura-se 

na perspectiva histórico- cultural que foi formulada nos estudos de Vigotski (2003, 

2009ª, 2009b, 2010). Assim, compreendemos que o professor é o organizador do 

espaço educativo, que pode criar condições de possibilidades para o desenvolvimento 

da criança em diferentes aspectos.  

Vigotski, em diferentes momentos discorreu sobre obutcheinie, palavra russa 

que os tradutores de seus escritos não conseguiram encontrar palavra similar no 

português. Alguns traduziram por aprendizagem, outros por ensino-aprendizagem. 
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Prestes (2012) esclarece que ocorreram muitos erros de tradução acerca dos estudos 

de Vigotski no Brasil, mas esta discussão não cabe no momento. 

Para Vigotski, obutchenie trata-se de um processo, de uma unidade. Em uma 

única palavra cabem três aspectos de um mesmo processo – a orientação do 

educador, sua intenção e a ação do educando. Trata-se do ato de ensinar, da intenção 

desse ato educativo e o ato de aprender, tudo junto em unidade fazendo parte de um 

mesmo processo. Para Vigotski, um aspecto desse processo não existe sem o outro. 

Se for discorrer deles separadamente, não é obutchenie. Portanto, no CEI 04, o 

professor, enquanto organizador do espaço educativo, fundamenta sua prática 

educativa com base em obutchenie de Vigotski, pois o percebemos como uma unidade, 

como um processo único, em que seus aspectos estão entrelaçados, coexistem e que 

um não existe isoladamente do outro. 
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10. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA. 

 

“A infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano.” (Jean 

Piaget) 

Conforme o dicionário Aurélio (1995), a palavra projetar significa atirar longe, 

arremessar, planejar, isto é pensar e/ou fazer uma ação direcionada para o futuro. 

 A proposta de trabalho com os projetos abre para a possibilidade de aprender os 

diferentes conhecimentos construídos na história da humanidade de modo relacional e 

não linear, propiciando às crianças aprender através de múltiplos campos de 

experiências, ao mesmo tempo em que lhes proporciona a reconstrução do que já foi 

aprendido. 

Essa organização do trabalho pedagógico por meio de projetos precisa partir 

de uma situação, de um problema real, de uma interrogação, de uma questão que afete 

ao grupo tanto do ponto de vista sócio emocional, sociocultural quanto cognitivo.  

A construção da identidade e autonomia da criança refere-se ao progressivo 

conhecimento que elas vão adquirindo de si mesmas, da auto-imagem que através 

deste conhecimento venha a se configurar e da capacidade que elas têm para utilizar 

recursos pessoais de que disponham a cada momento. Com isso, fomentar a 

aprendizagem e o desenvolvimento das crianças pequenas significa ajudá-las a 

progredir na definição da própria identidade, no conhecimento e na valorização de si 

mesmas e dos outros.  

Procuramos, então, criar um ambiente conhecido e seguro para elas, no qual 

todas as pessoas são chamadas pelos nomes e pouco a pouco se tornam referências. 

Consideramos que as situações educativas que a criança vive na escola e a 

maneira como as educadoras tratam essas atuações serão muito importantes na 

formação dos conceitos de si mesmas. Na escola, quando as crianças aprendem, por 

exemplo, a ordenar em joguinho, a brincar com carrinhos, estão também aprendendo 

muitas coisas sobre elas mesmas, que lhes permitem formar uma opinião sobre si. 
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 Portanto, a construção de uma auto-imagem positiva requer que, na escola, as 

crianças tenham experiências em situações que lhes permitem ganhar confiança em 

suas capacidades e que sejam vistas como crianças com possibilidades. Isso dá 

segurança, que é um elemento básico, para atrever-se a explorar novas situações, 

novas experiências. 

 É importante observar que não se trata de renunciar à exigência e ao controle, e 

sim de endereçá-la a um contexto comunicativo, afetuoso e respeitoso. Trata-se de 

combinar as metas com o alento para superá-las, a correção com o encorajamento, o 

reconhecimento dos limites com as possibilidades. Pensando nisso, o nosso Projeto 

Pedagógico sugere como tema para o ano de 2019 o Projeto “MUSICALIDADE NAS 

INFÂNCIAS- DE CÁ, DE LÁ, DE TODO LUGAR”. Portanto, durante a semana 

pedagógica, foi definida a estrutura do trabalho a ser efetivado na Proposta Pedagógica 

com sugestões e indicação de temas a serem contemplados. Na proposta, o intuito é 

delimitar e clarear nosso trabalho. O enfoque a ser dado às atividades práticas será 

discutido nas coordenações coletivas/e ou por período, ao longo do ano letivo, 

atendendo às particularidades de cada turma. 

E, também, serão observadas as reais necessidades e interesses da criança ao 

longo desse percurso, pois como já elucidado, a criança é protagonista nesse processo 

educativo e tem o direito de expressar a sua voz em diferentes momentos.  

“A construção da identidade da criança está ligada ao conhecimento, ao controle 

e ao domínio do próprio corpo. De suas capacidades e limitações. Esse conhecimento  

é o primeiro referencial da criança para conhecer-se como pessoa.” (Currículo em 

Movimento da Educação Básica- Educação Infantil). 

O CEI04 adota o calendário escolar da Secretaria do Estado de Educação do 

Distrito Federal, que tem200 dias letivos constantes na LDB 9.394/96, complementado 

com festividades, palestras, como também com eventos e reuniões envolvendo a 

comunidade escolar.  

Os professores trabalham no regime de quarenta horas semanais, sendo (30) 

trinta horas em regência e (25) vinte e cinco horas em coordenação pedagógica. Nas 

segundas e sextas feiras ocorrem às coordenações pedagógicas individuais 

programadas (Portaria n.407, 17-12-2018).As coordenações pedagógicas acontecem 

as terças, quartas e quintas feiras, onde destina se as quartas feiras para reuniões 
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pedagógicas e administrativas, estudos relacionados com a prática pedagógicos e 

encaminhamentos e orientações para toda a equipe. 

Foi projetado realizar, trimestralmente, uma reunião entre as gestoras dos três 

centros de educação Infantil com o objetivo de planejar e articular ações gerais que 

promovam a troca de idéias e experiências. 

As atividades são desenvolvidas em dois períodos de segunda a sexta de 

7hs15min as 12hs15min (matutino) e de 12hs45min as 17hs45min (vespertino) para as 

crianças de 4 e 5 anos de idade, organizados por faixa etária em turmas de 1 e 2 

períodos. 

O atendimento e feito por professores habilitados em educação básica que  

desenvolvem as atividades didático-pedagógicas e são complementadas com 

atividades lúdicas e recreativas, planejadas com o apoio dos coordenadores 

pedagógicos e executadas por elas mesmas, dentro da rotina semanal.

 

Coordenação dos professores 

 

Integrando o “Educar e cuidar, Brincar e Interagir”, o CEI 04 desenvolve uma 

rotina com definições de horários, porém, flexíveis; considerando a necessidade desta, 

ser aplicado de forma gradativa e o fato de que todas as experiências propostas devem 

considerar o ritmo da criança e estimular seu desenvolvimento, sua aprendizagem e 

sua autonomia. 
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A escola conta com uma educadora social voluntário. Ao desempenhar seu 

trabalho a servidora auxilia a criança especial na adaptação e espaços pedagógicos, 

na locomoção, higiene e alimentação durante as atividades da rotina escolar. Além 

disso, e orientado a assisti-la também nas atividades culturais, passeios externos 

estimulando a comunicação e a interação social da criança com os outros estudantes e 

demais pessoas. 
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11. QUADRO DA ROTINA DIÁRIA DAS TURMAS 

 

11.1 ROTINA DAS TURMAS DO MATUTINO 

 

Professora/ 

Turma 
Acolhida Vídeo Parquinho Lanche 

Atividade 

de mesa 
Massinha 

Tatame/leitura 

Jogos matemáticos e Corpo 

e movimento 

Saída 

Irismar Torres 

1º P. A 
7h15 às7h45 (4ª)8hàs 9h20 

10h25 às 

10h45 
9hs às 10hs 

10h45 

às11h15 

10h as 

10h20 
11h15 às 11h35 11h45 às 12h15 

Ladymara 

1º P. B 

7h15 às 

7h45 
(4ª)10h às11h20 

11h20 às 

11h40 

9h30 às 

10hs 

7h45 às 

8h às 8h20 

8h50 às 

9h20 

8hs25 às 

8h45 
11h45 às 12h15 

Vera Lúcia 

1º P.C 

7h15 às 

7h45 
(5ª)8h ás 9h20 

10h50 às 

11h10 
9h30 às 10h 

11h15 às 

11h40 

10h25 

às10h45 

10h às 

10h20 
11h45 às 12h15 

Aureni 

1º P.D 

7h15 às 

7h45 
(2ª)8h às 9h20 

10h25 às 

10h20 
9h30 às 10h 

8h50 às 

9h20 
8h às 8h20 

10h25 às 

10h45 
11h45 às 12h15 

Pollyanna 

2º P. A 

7h15 às 

7h45 
(3ª)8h às 9h20 9h10 às 9h30 9h30 às 10h 10h às 8h45 

11h15 às 

11h40 
10h50 às 11h10 11h45 às 12h15 

Rosângela 

2º P.B 

7h15 às 

7h45 
(3ª)08h às 8h20 8h25 às 8h45 9h30 às 10h 

8h50 às 

9h20 
8h às 8h20 11h15 às 11h35 11h45 às 12h15 

Marina 

2º P. C 

7h15 às 

7h45 
(3ª)0h às 11h20 8h às 8h20 9h30 às 10h 

8h25 às 

8h45 

11h25 

às11h45 

8h50 às 

9h10 
11h45 às 12h15 

Eliane Rodrigues 

2º P. D 

7h15 às 

7h45 
(5ª)10h às 11h20 8h50 às 9h10 9h30 às 10h 

8h25 às 

8h45 

11h25 às 

11h45 

8h às 

8h20 
11h45 às 12h15 
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11.2 ROTINA DAS TURMAS DO VESPERTINO 

Professora/ 

Turma 
Acolhida Vídeo Parquinho Lanche 

Atividade 

de mesa 
Massinha 

Tatame/leitura 

Jogos matemáticos e Corpo 

e movimento 

Saída 

Marília 

1º P. E 

12h45 às 

13h 
(4ª) 13h30 às 14h40 16hàs 16h20 14h30 às15h 

16h30 às 

17h10 

15h30 às 

15h50 

 15hªàs 

15h20 
17h15 às 17h45 

Marilene 

1º P.F 

12h45 às 

13h 
(2ª)15h às 16h10 

13h30 às 

13h50 
14h30 às15h 

14h30 às 

17h10 

16h10 às 

16h30 
13h50 às       15h30 17h15 às 17h45 

Elisete 

1º P. G 

12h45 às 

13h 
(5ª)13h às 14h30 15h às 15h20 14h30 às15h 

16h às 

16h10 

16h às 

16h20 
15h30 às 15h50 17h15 às 17h45 

Eliane Matos 

1º P. H 

12h45 às 

13h 
(2ª)13h às14h50 

15h30 às 

15h50 

15h30 

às15h50 
16h às17h 

17h às 

17h15 

16h às 

 16h20 
17h15 às 17h45 

Natássia 

2º P. E 

12h45 às 

13h 
(3ª) 13h30 às 14h40 14h20 às 40h 14h30 às15h 

16h às 

16h20 

16h30 às 

16h50 
16h10 às 16h30 17h15 às 17h45 

Fabiana 

2º P.F 

12h45 às 

13h 

(2ª) 

15h às 16h 
14h às14h20 14h30às15h 

16h30 às 

17h10 

16h10 às 

16h30 
13h30 às 13h50 17h15 às 17h45 

Nilva 

2º P. G 

12h45 às 

13h 

(3ª) 

15h30 às 16h50 

16h20 às 

16h40 
14h30 às15h 

13h30 às 

14h10 

14h10 às 

14h30 

 

16h50 às 17h10 
17h15 às 17h45 

Ednália 

2º P. H 

12h45 às 

13h 

(5ª) 

15h às 16h10 

16h50 às 

17h10 
14h30 às15h 

13h30 às 

14h 

16h16 às 

14h40 

 

14h10 às 14h30 
17h15 às 17h45 

 

 

 

 



 
33 

 

11.3 ROTINA DE ATIVIDADES NO TERRAÇO: 

 

Professor/ 

turma 

Segunda-feira Terça- feira Quarta- feira quinta-feira Sexta-feira 

Irismar/1º P A Leitura Corpo e movimento Corpo e movimento Jogos Matemáticos Livre 

Ladymara / 1ºP B Leitura Corpo e movimento Corpo e movimento Jogos Matemáticos Livre 

Vera Lúcia / 1º P.C Leitura Corpo e movimento Corpo e movimento Jogos Matemáticos Livre 

Aureni /1º P.D Leitura Corpo e movimento Corpo e movimento Jogos Matemáticos Livre 

Pollyanna /2º P. A Leitura Corpo e movimento Corpo e movimento Jogos Matemáticos Livre 

Rosângela 2º P.B Leitura Corpo e movimento Corpo e movimento Jogos Matemáticos Livre 

Marina / 2º P. C Leitura Corpo e movimento Corpo e movimento Jogos Matemáticos Livre 

Eliane / 2º P. D Leitura Corpo e movimento Corpo e movimento Jogos Matemáticos Livre 

Marília / 1º P. E Leitura Corpo e movimento (14h40 às 15h)  Jogos Matemáticos (16h às 16h20) Livre 

Marilene / 1º P.F Leitura Corpo e movimento (13h50às14h10)  Jogos Matemáticos (16h30às16h50) Livre 

Elisete / 1º P. G Leitura Corpo e movimento (15hàs 15h50)  Jogos Matemáticos (16h50às17h15) Livre 

Eliane Matos / 1º P. H Leitura Jogos Matemáticos (10hàs16h20)  Corpo e movimento (14h40às15h) Livre 

Natássia / 2º P.E Leitura Jogos Matemáticos (16h30às16h50)  Corpo e movimento (13h50às14h10) Livre 

Fabiana / 2º P.F Leitura Jogos Matemáticos (16h50às17h15)  Corpo e movimento (15h30às15h50) Livre 

Nilva 2º P. G Leitura Corpo e movimento (14h20às14: 40)  Jogos matemáticos (14h20às14h40) Livre 

Ednália / 2º P. H Leitura Corpo e movimento (13h30às13h50)  Jogos matemáticos (3h30às13h50) Livre 
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12. ESTRATEGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

 Segundo o Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal 

(2018), a avaliação é formativa, pautada no aspecto processual do desenvolvimento da 

criança em diferentes aspectos, bem como, das ações promovidas na unidade 

educativa. Nesse sentido, é importante ressaltar que a ação educativa está 

fundamentada na perspectiva histórico-cultural de Vigotski (2003, 2009a, 2009b, 2010), 

que percebe o ato de aprender vinculado ao ato de ensinar e a intenção desse ato 

educativo, pois esses três aspectos tratam-se de uma unidade, de um processo único, 

que estão entrelaçados e coexistem. Ou seja, não é possível analisar o 

desenvolvimento da criança em separado do ato e da intenção educativa do professor. 

Tudo isso precisa ser considerado no processo avaliativo. 

Outra questão de fundamental importância é que a avaliação se dá por meio da 

observação constante dos processos de desenvolvimento da criança em relação a ela 

mesma e, em hipótese alguma, da comparação com seus pares ou em metas pré 

estabelecidas pelos educadores e pela unidade escolar. Até porque para Vigotski, não 

e possível estabelecer metas de desenvolvimento em relação ao ser humano, pois 

cada pessoa que lida de forma peculiar com a conquista de novos aprendizados. 

Não apenas o desenvolvimento da criança e observado e avaliado, mas também todas 

as pessoas envolvidas no processo educativo, bem como a própria unidade educativa. 

Em relação às pessoas que integram a comunidade escolar, a participação de 

todos precisa ser considerada no processo avaliativo, desde a família, os professores e 

demais profissionais que atuam na unidade educativa. 

A própria unidade educativa precisa passar constantemente por processos 

avaliativos para que seja observado e analisado a sua organização e estrutura 

educativa. 

Tais processos avaliativos compõem-se em momentos de diálogos com as 

próprias crianças e, em reunião com familiares e com os profissionais que atuam no 

CEI-04, bem como a realização de reuniões pedagógicas semanais nas coordenações 

coletivas, reuniões do Conselho Escolar para deliberar assuntos pertinentes ao 

financeiro da escola e demandas que necessitarem a participação desse grupo, nos 

conselhos de classe e nas reuniões bimestrais com pais e professores, para avaliar o 

trabalho da escola, pontuar os avanços das crianças e elencar as estratégias para se 



 
35 

 

alcançar os objetivos propostos. Os pontos de análise se constituem em dados 

importantes para a Avaliação Institucional como um todo.  A avaliação da criança 

acontece principalmente pela observação sistêmica, registros em cadernos de 

observações, portfólios, relatórios e (atividades de produções das crianças). 

 Esses pontos pressupõem um planejamento que guie todos no sentido da 

concepção de avaliação que se quer implementar, a formação em serviço dos 

professores e a elaboração de instrumentos que consigam registrar o percurso 

realizado e compartilhar os avanços com as famílias. 

E por fim, destacamos que em acordo com a LDB (Lei n. 9394/1996), a 

avaliação na Educação Infantil far-se-á mediante o acompanhamento e registro do 

desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promoção escolar. Ao longo do ano 

letivo serão realizadas formações no momento das coordenações pedagógicas e nas 

reuniões com os pais, além do diálogo com os pais em atendimentos individualizados 

com os docentes e com a equipe da direção e coordenação, sempre que se fizer 

necessário.

 

Formação continuada com a equipe da coordenação intermediária. 

 

A unidade escolar trabalha no formato de outras formas de avaliar além do conselho 

escolar.  

Conselho de Classe – são reuniões agendadas para as coordenações coletivas que 

visam à discussão e avaliação do trabalho desenvolvido em sala de aula e atividades 

desenvolvidas na escola ao longo do semestre. Nestes momentos os professores 
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podem observar entre seus pares como andam as aprendizagens das crianças da UE e 

refletir sobre as suas aprendizagens. Visa promover uma reflexão crítica sobre o fazer 

pedagógico e promover trocas de saberes e experiências entre os profissionais da 

escola. O CEI 04 pretende promover reuniões com a participação dos professores, 

coordenadores e diretores para promover um trabalho em equipe  levantando possíveis 

soluções para problemas relacionados a estudantes específicos ou a turmas ou da EU, 

sem desconsiderar o contexto escolar e psicológicos por trás dos resultados. Diante 

disso, fomentar a autoavaliação dos profissionais atuantes e elaborar novas estratégias 

para aprimorar a já existentes. 

 
Trabalho com grafismo – que pretende compreender a trajetória expressiva da 

criança a partir do desenho da criança e da evolução do seu grafismo; os professores 

retiram 1 (uma) atividade de desenho livre por mês para ao final do ano conseguirem 

visualizar a evolução do grafismo da criança. As atividades devem ser realizadas com 

lápis de cor ou giz de cera. Perceber que a criança passa por fases do 

desenvolvimento do grafismo como: rabiscação, células, garatujas, figuras isoladas, 

cenas simples e cenas completas. 

Portfólio – consiste na coleta das atividades aplicadas em sala de aula que deve ser 

prazerosa e produtiva, contribuindo para a ampliação das aprendizagens e sempre 

relacionada ao que a criança está desenvolvendo dentro de um projeto. Além disso, 

serve como importante instrumento, especialmente para proporcionar um momento de 

reflexão sobre os processos de aprendizagem em um determinado período. É uma 

oportunidade para ter uma visão ampla e personalizada de como cada criança 

alcançou ou não os objetivos propostos. E, além disso, perceber o avanço das 

habilidades.  

Protagonismo infantil, fala criança - Com o objetivo de dar voz às crianças, seguindo 

a proposta da Plenarinha da Educação Infantil Brincando e Encantando com histórias, 

convida a criança a exerce o papel do Protagonismo infantil. A fala da criança é uma 

pesquisa realizada com as crianças, direção e coordenação. O ambiente e os recursos 

são preparados para dar voz aos pequenos. É momento de colocar os tipos de 

atividades que desejam as brincadeiras que mais gostam e quais adequações são 

necessárias. 
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FALA CRIANCA – PESQUISA DE OPINIÃO DAS CRIANÇAS 

 

 

PESQUISA DE OPINIÇAO COM A FAMILIA.
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13. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA 

 

O CEI 04 é uma instituição consciente de sua importância dentro da comunidade 

e do sistema de Ensino do Distrito Federal, para assumir com responsabilidade 

organiza seu currículo no contexto da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), 

Currículo da Educação Básica, do Currículo em Movimento da Educação Infantil e LDB, 

e sempre respeitando a legislação em vigor. No planejamento de suas ações 

pedagógicas, o CEI04 envolve decisões com Base no Currículo em Movimento da 

Educação Básica, no que se refere a educação infantil, incorporando e integrando o 

“educar e cuidar, brincar e interagir”,  na estrutura curricular de sua pratica pedagógica 

abrangendo a estimulação do desenvolvimento das habilidades de diferentes áreas de 

conhecimento. 

Diante das características da comunidade e dos estudantes do CEI04, vimos a 

necessidade de desenvolver uma pratica pedagógica voltada para os campos de 

experiências. 

 “...a organização curricular da Educação Infantil na BNCC está estruturada em 

cinco campos de experiências, no âmbito dos quais são definidos os objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento. Os campos de experiências constituem um arranjo 

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

crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do 

patrimônio cultura, (BNCC, 2019).” 

Nela destaca se a autonomia e a socialização e, oferecendo experiências 

significativas por meio de trabalho com a linguagem corporal, oral e escrita que se 

constitui num espaço para que a criança se veja como protagonista do seu 

aprendizado, pois, “suas aprendizagens devem se apoiar nos direitos de conviver, 

brincar, participar, explorar, expressar e se conhecer”. 

. 
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14. CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS 

 

A criança é... 

a. O carnaval sem dengue 

b. Uso consciente da água 

c. Alimentação saudável 

d. Contos maravilhosos 

e. Ser diferente é normal – as deficiências 

f. Brincar é meu direito 

g. Brincando e encantando com histórias. (Tema da Plenarinha 2019). 

 

O CEI04 tem como objetivos, favorecer a reflexão que está em torno das questões: 

Para que ensinar? O que ensinar? Como ensinar? O que e como avaliar?  

Toda criança tem direito a aprendizagem, para seu crescimento como pessoa e como 

cidadã na comunidade em que se vive. Este aprendizado irá lhe proporcionar a 

formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades com elementos de 

alta realização e preparo para o exercício consciente da cidadania. 

 

14.1 OBJETIVO GERAL 

➢ Promover e incentivar o desenvolvimento cognitivo, social e cultural da 

criança, a partir da organização administrativa e pedagógica da escola, no 

planejamento de projetos que permitam novas experiências, 

conhecimentos e valores por meio das brincadeiras e incentivo leitura. 

 

14.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

➢ Respeitar e valorizar a si mesmo e os outros, valorizando a importância das 

diferenças, vivenciando o companheirismo e o espírito de equipe em qualquer 

ambiente. 

➢ A criatividade da criança e auxiliar em seu desenvolvimento motor, despertando 

o gosto pelas atividades físicas. 
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➢ Proporcionar o brincar pelo prazer não pela competição, através das 

brincadeiras e pequenos jogos respeitando as regras e melhorando o convívio 

com as pessoas. 

➢ Ampliar gradativamente as possibilidades de comunicação e expressões das 

crianças, interessando em conhecer vários gêneros orais e escritos momentos 

de fala e de escuta; 

➢ Desenvolver o senso critica e a criatividade e oferecer um espaço lúdico com 

atividades de leitura, promovendo a oportunidade de aprender brincando. 

➢ Promover nos estudantes o apreço pela leitura e escrita a partir do 

desenvolvimento de trabalhos com historias infantis, de forma prazerosa e 

diversificada, confrontando a realidade e a fantasia. 

 

 

 

Acolhida, hora de cantar o Hino Nacional. 
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15. POR UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ACOLHEDORA 

 

“O Currículo destaca a importância da inadaptação e a inserção da criança na 

educação infantil, e sobre o que precisa ocorrer para seu acolhimento. As crianças, em 

sua maioria, e a primeira vez que terão contato com esse novo ambiente, que e a 

escola.” (CURRICULO EM MOVIMENTO DO DF- ED. INFANTIL. 2108, Pag. 37). 

Durante a semana pedagógica esta UE planeja ações para consolidar a 

transição da criança da casa para um mundo mais amplo. De acordo com o Currículo 

em Movimento da Educação Básica - “A qualidade do acolhimento garante o êxito da 

adaptação. 

Pensando na adaptação das crianças nos primeiros quinze dias as atividades 

rotina diária do CEI04, são realizadas três horas. Neste período, propõe o acolhimento 

com base na organização adequada dos espaços, com materiais diversos onde as 

crianças possam desenvolver atividades lúdicas e favoreça a convivência, o respeito e 

a interação entre seus pares. 

 

 

Projeto: Carnaval sem dengue 

 

A BNCC destaca 5 campos de experiências considerados fundamentais para o 
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desenvolvimento das crianças, Dentro desses campos de experiências há objetivos que são 

divididas para as três faixas etárias (bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas). Os 

campos destacam noções, habilidade, atitudes e valores e afetos que as crianças devem 

desenvolver do 0 aos 5 anos e buscam garantir os direitos de aprendizagens das crianças. 

 

15.1 CAMPO DE EXPERIÊNCIA 1- O EU, O OUTRO E O NÓS 

Neste campo de experiência, destaca se a construção da identidade e da subjetividade, as 

aprendizagens acontecem à medida que a criança percebe e amplia o conhecimento de si e do 

outro, constrói relações permeadas de interações positivas, apoiados em vínculos profundos e 

estáveis com os colegas e servidores. 

 

- Identificação pelo próprio nome de si e dos colegas, para o reconhecimento do outro. 

- Participação em atividades que desenvolva atitudes de cooperação, empatia e afeto 

pelo outro em nos vários ambientes da escola; 

- Participação em realizações de pequenas tarefas do cotidiano que envolva as 

crianças em ações de cooperação, solidariedade e ajuda com os outros. 

-Participação de atividades que envolvam tarefas da rotina o uso de materiais e 

espaços coletivos, combinando regras de convivência em grupo. 

- Participação nas brincadeiras de faz de conta, roda de conversas, representado sua 

historia e expressando seus sentimentos. 

- Confecção de materiais de materiais ou desenhos para representar seu corpo ou 

parte dele. 

- Visualização no espelho para se reconhecer como pessoa, percebendo e valorizando 

a própria imagem e suas características físicas e individuais. 

 

 

15.2 CAMPO DE EXPERIÊNCIA 2 - GESTOS CORPO E MOVIMENTO 

O segundo campo de experiência destaca a importância de explorar situações de brincadeiras 

usando o próprio corpo e as diversas formas de movimentos. Ele também valoriza as 

brincadeiras do faz de conta nos quais as crianças interage com as narrativas literárias ou 

teatrais. 
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Atividade dirigida do corpo e movimento: coelhinho sai da toca. 

 

- Familiarização com a imagem do próprio corpo; 

- Exploração das possibilidades de gestos e ritmos corporais para expressarem se nas 

brincadeiras e nas demais situações de interação; como em jogos, brincadeiras, 

danças; 

- Criação de possibilidade para deslocar-se com destreza progressiva no espaço ao 

andar, correr, pular, desenvolvendo atitude de confiança nas próprias; 

- Exploração e utilização de movimentos de apreensão, encaixe, lançamento, para o 

uso de objetos diversos;  

- Expressão de diferentes posturas corporais, como sentar-se em diferentes 

inclinações, deitar-se em diferentes posições, ficar ereto apoiado na planta dos pés 

com e sem ajuda e outros, andar em linha reta ou linha curva; 

- Experimentação e ampliação progressiva da destreza para deslocar-se no espaço por 

meio da possibilidade constante de arrastar-se, engatinhar, rolar, andar, correr, saltar e 

outros; 
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- Participação em atividades ritmadas ampliando o controle dos movimentos e 

valorização das conquistas corporais nas diversas manifestações da cultura ao brincar 

e dançar; 

 

CAMPO DE EXPERIENCIA 3 – TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 

O terceiro campo de experiência destaca as manifestações artísticas, culturais e artísticas  e 

cientificas incluindo a o contato com as linguagens musicais e visuais. Foca as experiência que 

promove a sensibilidade investigativa no campo visual valorizando a atividade produtiva das 

crianças, nas diferentes situações vividas por eles. 

 

 

Abertura do Projeto Leitura em família. 
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Abertura do Projeto Leitura em família no vespertino. 

 

 

- Utilização e manipulação de diversos materiais explorando suas características na 

criação de produções artísticas individuais e coletivas. 

- Ampliação do repertório oral explorando coletivamente diferentes fontes sonoras e 

utilizando instrumentos e canções de vários gêneros. 

- Participação em apresentações de dança e teatro apreciando os jogos musicais 

corporais e brincadeiras cantadas. 

- Manipulação e utilização de materiais recicláveis para a aprendizagem das formas 

geométricas na construção de objetos musicais ou brinquedos. 

- Exploração das historias conhecidas e imagens no incentivo a produção de desenhos 

livres, e dramatizações desenvolvendo a sensibilidade, sentimentos e o imaginário.                                      
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15.3 CAMPO DE EXPERIÊNCIA 4 – ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINÁRIO 

O quarto campo , destaca  experiências em relação as linguagens e amplia o repertório 

nas diversas formas sociais de comunicação presentes na cultura humana, como 

conversas, cantigas,brincadeiras de roda e jogos. Favorece  aprendizagens 

relacionados com a leitura, ao comportamento, a imaginação e o contato com a 

linguagem escrita, convidando a criança a conhecer  detalhes de um texto. 

Carnaval sem dengue. 

- Exploração das ideias e vivências nas rodinhas de conversas coletivas por meio da 

linguagem espontâneas. 

- Participação em situações cotidianas nas quais se faz necessário o uso da leitura e 

da escrita de forma espontânea; 

- Promoção de momentos de reconto narrando uma historia, ouvida e/ou com leitura 

feita por um adulto ou pelo seu próprio repertório de uma história como contos, 

poemas, parlendas, trava-língua e outros. 

- Familiarização com a escrita por meio da participação em situações nas quais esta se 

faz necessária e do contato cotidiano com livros, revistas, histórias em quadrinhos. 

- Identificação da grafia das letras, contextualizada com outras formas de escrever seu 

próprio nome e dos nomes dos colegas. 
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- Exploração da leitura de mensagens expostas em objetos e espaços, onde se fazem 

a leitura em situações do cotidiano e de visualizando e reconhecendo placas de 

sinalização, avisos, bilhetes, cartazes. 
 

 
 

 

15.4 CAMPO DE EXPERIENCIA 5 – ESPAÇOS, TEMPO, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES. 

Este campo de experiência favorece a construção das noções de espaciais estética ( mais alto,  

mais baixo, longe, perto), desenvolvendo a organização do esquema corporal e da percepção 

espacial, por meio da exploração do corpo e dos objetos no espaço. 

 

 

 

-Realização de experimentos com o cultivo de plantas que ressaltando os cuidados 

necessários e favorecendo mudança de hábitos alimentares. 

 

- Exploração do uso dos sentidos no manuseio e percepção de diferentes objetos e  

suas transformações.  
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- Utilização da contagem oral, de noções de quantidade, de tempo e de espaço em 

jogos, brincadeiras e músicas junto com o professor e nos diversos contextos nos quais 

as crianças reconheçam essa utilização como necessária; 

 

- Reconhecimento do próprio corpo promovendo ações que desenvolvam a higiene 

pessoal com autonomia. 

 

- Desenvolver atividades que favoreçam a construção de uma visão saudável das 

relações sociais e culturais da comunidade a qual pertence. 

 

Alimentação saudável                                 Prevenção contra a Dengue 
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16. PLANO DE AÇÃO - SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPO E/OU 

INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA ESCOLA. 

PROJETOS OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR(ES) 

/RESPONSÁVEIS 

AVALIAÇÃO 

DO 

PROJETO E 

NO 

PROJETO 

 

Encontro das 

famílias 

 

O eu, o outro e o 

nos 

*Proporcionar 

momentos de 

diálogo com as 

famílias no 

Intuito de parceria 

no processo 

educativo 

*Realizar reunião na escola bimestral ou  

sempre que se fizer necessário. 

 

*Gestores 

*Professores 

 

*Através da 

participação 

da 

comunidade 

escolar. 

 

Momento cívico 

 

O eu, o outro e o 

nos 

*Promover a 

consciência cívica 

e o patriotismo 

*valorizar a escola 

como um espaço 

formador da 

Sociedade 

Execução dos Hinos Nacional Brasileiro nas 

segundas feiras 

*Professores 

*Coordenação 

*Gestão escolar 

*Durante o 

ano letivo nas 

observações 

dos alunos 

 

Projeto corpo e 

movimento 

(Brincando e 

construindo a 

gente aprende) 

 

Corpo, gestos e 

movimentos 

1ª  etapa  

plenarinha 

*Inserir a prática 

do movimento, 

através de 

atividades com 

musicalidade, 

onde possam 

divertir se e ao 

mesmo tempo 

aprender, 

desenvolvendo 

habilidades 

afetivas, sociais, 

motoras e 

cognitivas 

*Realização  de brincadeiras semanalmente, 

baseadas nos projetos desenvolviidos na 

escola, de acordo com o Currículo em 

Movimento do DF, para Educação Infantil. 

Promover atividades motoras que estimulem o 

potencial da criança, bem como desenvolver 

seu sistema psicomotor: esquema corporal, 

equilíbrio, coordenação, percepção espacial, 

temporal e lateralidade. 

*Coordenadores 

 *Professores 

*Alunos 

* professora 

Readaptada 

Patrícia 

 

 

 

*Avaliação 

das atividades 

no tatame, 

através da 

oralidade, 

gestos e 

movimentos 

(fala, aplauso, 

levantar a 

mão). 

*Durante o 

ano letivo nas 

observações 

dos alunos 

Portifólio *Permitir que cada 

aluno se defronte 

com sua produção 

e reflita sobre o 

que realizou e 

como conseguiu 

*São organizados em uma pasta registros de  

vivências pedagógicas significativas das 

atividades realizadas pelas criança. 

*serve como importante ferramenta de 

avaliação, para que o professor possa avaliar e 

reavaliar a evolução pedagógica do estudante. 

*Professores 

*Alunos 

*Durante o 

ano letivo 

através da 

participação e 

observação 

dos alunos 
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enfrentar os 

desafios 

propostos. 

* avaliar 

produções 

individuais que 

possam estimular 

o estudante a 

novas 

aprendizagens. 

 

Alimentação 

saudável na Pré- 

escola. 

 

 

(Horta) 

 

O eu ,o outro e o 

nos 

 

2ª  etapa  

plenarinha 

Incentivar as 

crianças a 

desenvolver 

hábitos 

alimentares 

sadios (e 

conseqüentemen- 

te em seus 

núcleos 

familiares), e 

conscientizá-los 

da importância de 

uma boa 

alimentação – 

regrada e nutritiva 

– para que 

tenham boa 

saúde. 

Realizar cultivo de 

hortaliças e ervas 

vivenciando todas 

a etapas de uma 

planta. 

*Trabalhar diariamente com os estudantes  o 

gosto pelo lanche ofertado na escola,  

incentivando-os a consumir alimentos mais 

saudáveis. 

* Oportunizar o uso dos pratos e talheres de 

inox (garfo e faca) e escolhem o que e a 

quantidade do que vai comer realizando o 

autosservimento; 

*Ofertar a comunidade escolar, palestras com 

as nutricionistas da CRE, apresentando índices 

de obesidade ou desnutrição;  

 Conscientizar as  família quanto aos cuidados 

necessários  com o lanche das crianças a fim de 

favorecer a mudança dos hábitos alimentares 

saudáveis. 

*Realização do plantio de hortaliças e ervas, 

participando do processo de produção, colheita 

e apreciação no lanche da escola. 

 

 

*cozinheiros 

*gestores 

*coordenadores 

*Professores 

*Alunos 

*Pais 

*nutricionistas 

* SS-DF 

*Estudantes de 

instituições 

parceiras. 

 

 

 

 

 

*Pela 

observação 

no servimento 

e na 

aceitação do 

lanche. 

*Produções 

das crianças, 

murais, livro 

de receitas. 

 

Leitura em casa 

 

 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação 

 

Espaço,tempo, 

*Oportunizar ao 

contato com o 

livro e a 

realização da 

leitura junto à 

família, utilizando 

os objetos 

enviados e 

registrar sua 

*Da escola: disponibilizar uma bolsa/sacola 

personalizada e permitindo  que as crianças 

escolhem o livro de sua preferência  para levar  

para casa.  

Do estudante: levar o livro, convidar a família 

para ler com ele, registrar a historia por meio de 

desenho ou escrita, colagem ou reconto. 

*Da família: realizar a leitura do livro com/para o 

estudante, acompanhando a realização da 

 

*Coordenadores 

*Professores 

*Alunos 

*Pais 

 

 

 

 

 

*A avaliação 

será 

processual e 

continua, por 

meio das 

amostras dos 

trabalhos 

realizados 
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quantidades, 

relações 

e transformações. 

opinião sobre a 

história. 

*Estimular o gosto 

pela leitura, 

possibilitando a 

troca de 

experiências, 

saberes e 

sentimentos entre 

pais/responsáveis 

e filhos, 

oportunizando o 

conhecimento 

acerca da vida 

escolar da 

criança. 

atividade proposta. 

 

 

*Material:  

bolsa/sacola,  

caderno 

lápis de cor,  

lápis preto e 

borracha. 

 

 

 

 

pelos 

estudantes.  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

(Caixa Estante) 

 

 

 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação 

*Incentivar o 

gosto pela leitura 

e o contato com 

as histórias, 

*Promover 

situações onde 

professores e 

alunos lêem,  

possibilitando o 

contato com 

práticas culturais 

mediadas pela 

escrita. 

*Disponibilizar livros de literatura infantil ao 

alcance dos estudantes e incentivá-los a prática 

da leitura. 

*Levar as crianças a utilizar o terraço, onde 

ouvem ou lêem historias do livro selecionado 

por ele ou pelo professor. 

Eles também poderão manusear os livros em 

momentos de leitura individual. 

 

*Professores 

*Alunos 

*coordenadores 

*Pais 

*Durante o 

ano letivo 

através da 

participação e 

observação e 

dos trabalhos 

realizados 

pelos alunos 

 

Estudos na 

coordenação 

 

*Formar 

continuamente o 

corpo docente; 

*Envolver os 

segmentos da 

comunidade 

escolar para que 

possibilitem o 

respeito à 

diversidade. 

 

*No planejamento das coordenações coletivas e 

por período, dar-se-á ênfase nos estudos de 

textos pertinentes às necessidades do grupo, 

bem como do corpo discente. 

 

*Professores 

*Coordenação 

*Gestão Escolar 

e a outros 

servidores quando 

se fizer necessário. 

*Durante o 

ano letivo nas 

coordenações 

pedagógicas 

ao longo do 

ano. 
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17. PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2020 

 

PROJETOS/ 

CAMPOS  

DE EXPERIENCIA 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 

 

RESPONSÁ-

VEIS 

AVALIAÇÃO 

DO PROJETO 

E NO 

PROJETO 

Plenarinha 2020 

Tema: 

MUSICALIDADE DAS 

INFANCIAS: de cá, de 

lá, de todo lugar. 

 

 

 

*Estimular e 

proporcionar á 

criança momentos de 

musicalização, como 

um processo de 

construção do 

conhecimento, 

favorecendo o 

desenvolvimento do 

conviver, 

Brincar, participar 

explorar.  

 *Contribuir para a 

expressão oral, 

corporal e artística.   

 

*ofertar diferentes gêneros 

musicais, ritmos e formas de 

apresentar uma música. 

* Inserir no planejamento as várias 

maneiras dos estudantes 

apreciarem e reproduzirem sons 

diversos: das vozes, do corpo, dos 

objetos, dos instrumentos, da 

natureza. 

*Estimular a expressão oral e 

artística, incentivando os 

estudantes recriar músicas, a 

cantar, dançar e representar, 

oportunizando os ter contato com 

canções populares e clássicas. 

*Produzir materiais que 

representam a musica, utilizando 

diferentes recursos, como: 

colagens, pinturas, mídias(Coral), 

teatro, paródias, instrumentos 

musicais, apresentações de 

brincadeiras cantadas 

 

 *Professores 

*Coordenação 

*Gestão escolar 

*Readaptados 

18 de abril – 

Formação para 

professores / 

Atividades com 

crianças ao longo 

do semestre/ 

Culminâncias: 

Local -Agosto. 

Dia distrital da 

Educação Infantil. 

Local- agosto 

Regional -   

setembro /Distrital 

–outubro. 

Carnaval sem 

dengue 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação. 

O eu ,o outro e o nos 

 

3ª  etapa  

plenarinha 

*Promover contato 

com 

músicas/paródias, 

danças de diferentes 

ritmos brasileiros 

*Produzir textos 

coletivas e pintura de 

máscaras. 

*Incentivar os estudantes a debater 

e participar de ações de combate 

ao mosquito transmissor da 

dengue, conscientizando o sobre o 

cuidado com a saúde individual e 

coletiva. *Realizar produção de 

paródias, cartazes  e outros 

materiais   divulgando o combate a 

dengue.  

*Professores 

*Coordenadores 

*Alunos 

*Pais 

*Servidores 

*Gestores 

*SS-DF 

Materiais 

produzidos pelos 

alunos. Pela 

observação na 

participação no 

bailinho do 

carnaval 
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Água: de onde vem 

e uso consciente 

Espaço, tempo, 

quantidades, 

relações 

e transformações. 

O eu ,o outro e o 

nós. 

3ª  etapa  

plenarinha 

 

*Trabalhar relação 

dos seres vivos com 

a dependência dos 

recursos naturais 

para sua 

sobrevivência. 

*Assistir a filmes curtos, músicas do 

tema, ouvir relatos com a origem da 

água, Realizar atividades do uso 

consciente e experimentos com a 

água. 

*Professores 

*Coordenadores 

*Alunos 

*pais 

*Servidores 

*Gestores 

 

 

Por meio de 

materiais 

produzidos pelos 

alunos. 

Pelas 

apresentações na 

culminância. 

No Trânsito: 

“condutor, dirija 

com amor” 

O eu, o outro e o 

nós. 

Traços, sons, cores e 

formas 

4ª  etapa  

plenarinha 

Conhecer regras de 

convivência no 

trânsito  e despertar 

a consciência de 

trânsito seguro e 

respeito vida. 

*Convidar os bombeiros para 

realizar palestra para comunidade 

escolar. *Trabalhar atividades 

recreativas  simulando o transitar  

com jogos, músicas e  

brincadeiras, levando-os  a 

conhecer riscos e evitá-los. 

*Coordenadores 

*Professores 

*Alunos  

 

A avaliação será 

pela participação 

dos alunos nas 

atividades e na 

culminância do 

projeto no Dia 

Nacional do 

trânsito (dia 25 de 

setembro). 

Festa 

 Junina 

O eu, o outro e o 

nós. 

Traços, sons, cores e 

formas. 

Corpo, gestos 

movimentos. 

5ª  etapa  

plenarinha 

*Valorizar as diversas 

manifestações 

socioculturais do 

povo brasileiro.  

Reconhecer se como 

sujeito social  que 

esta imerso nas 

manifestações 

culturais da 

comunidade ao qual 

pertence. 

 

 Participar das apresentações 

artísticas, culturais com base no 

projeto maior da escola. 

*Professores 

*Alunos 

*Pais 

*Nas 

coordenações 

coletivas da 

escola 

 

Cantigas e parlendas 

do folclore  

Escuta, fala, 

pensamento e 

*Reconhecer 

características das 

lendas e parlendas  

mais conhecidas.  

*Identificar cenários e 

personagens  das 

Promover rodas de conversa para 

que as crianças brinquem com as 

parlendas. Realizar brincadeiras 

quebra cabeças e movimentos 

corporais, encenações de 

personagens das lendas. 

*Professores 

*Alunos 

*Pais 

Produção de 

trabalhos de 

releitura de 

contos, teatros e 

fantoches para a 

plenarinha. 
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imaginação. 

6ª  etapa  

plenarinha 

 

lendas. 

*Desenvolver a 

linguagem oral e 

escrita. 

 

 

Ser diferente e 

normal- as 

deficiências 

 

O eu, o outro e o 

nós. 

7ª  etapa  

plenarinha 

O objetivo e 

despertar na criança 

valores como 

solidariedade, 

afetividade e a 

importância de 

auxiliar o próximo, 

pois tratar as pessoas 

com dignidade ainda 

é a melhor maneira 

de desenvolver o 

respeito. 

 

Os pequenos serão  incentivados a 

ler o livro “Meu Amigo é Diferente” a 

respeitar e conviver com as 

diferenças e deficiências de outras 

pessoas, além de aprenderem a 

reconhecer, por meio de atividades 

lúdicas, as dificuldades enfrentadas 

por estas pessoas.  

*Coordenadores 

*Professores 

*Alunos  

*Pais 

 

Dar-se-á pela 

participação e o 

envolvimento dos 

alunos ao longo 

do trabalho. 

Brincar e meu 

direito 

 

Corpo, gestos e 

movimentos 

8ª  etapa  

plenarinha 

Visa favorecer 

momentos de 

interação entre as 

crianças e seu par e 

o aluno e sua família, 

possibilitando o 

respeito e a 

socialização no 

brincar, bem como 

respeitar a sua 

preferência e do outro  

 Promover momentos de brincar 

que desenvolvam a capacidade de 

respeita e valorizar a sua cultura e 

as relações de forma lúdica. 

*Professores 

*Alunos 

*Coordenação 

*Pais/ou 

responsáveis 

*Durante o ano 

letivo através da 

participação e 

observação dos 

alunos 

Consciência negra 

 

O eu, o outro e o 

nós. 

Traços, sons, cores e 

formas 

9ª  etapa  

plenarinha 

 

Valorizar as 

diferenças raciais e a 

importância de cada 

um no processo de 

construção do nosso 

País, estado e 

comunidade. 

Construir identidades 

raciais e de gêneros 

positivas. 

Estimular o respeito 

ás diferenças. 

Apresentar o “livro menina Bonita 

do laço de Fita” de (Ana Maria 

Machado), desenvolvendo 

atividades lúdicas como cantigas 

infantis 

(escravos de Jó, roda pião, boi da 

cara, Etc) e experimentar a culinária 

afro-descendente. 

*Coordenadores 

*Professores 

*Alunos 

Criar um espaço 

para o registro 

( desenhos, 

cartazes) do 

comportamento 

em relação as 

questões de raça, 

gênero e 

deficiência. 
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18. PROGRAMAÇÃO DO ANO LETIVO – 2020 

 

1º SEMESTRE 

 

EVENTO DATA OBSERVAÇÕES 

Encontro pedagógico 04 a 08/02  

Acolhida 11/02 Acolhida dos alunos e famílias. 

Semana de adaptação 11 a 22/02  

Início do projeto carnaval sem 

dengue 

11/02 a 13/03 Criar e trabalhar musicas/ 

paródias relacionadas a 

dengue. 

1 etapa-Inicio projeto alimentação. 

Pesagem dos alunos 

20/02 manhã 

27/02 tarde 

Professores, Coordenares 

professores estudantes da 

UNICEUB 

Abertura do projeto - Corpo e 

Movimento 

09/03/2020  Brincadeiras dirigidas no pátio 

2 etapa -  projeto alimentação 

saudável na pré-escola 

05/03 manha 

  06/03 tarde 

Professores, Coordenares 

professores estudantes da 

UNICEUB 

3 etapa -  projeto alimentação 

saudável na pré-escola  

09/03 manha 

10/03 tarde 

Professores, Coordenares 

professores estudantes da 

UNICEUB 

Semana de consc. e promoção da 

Educação Inclusiva dos alunos com 

Necessidades Especiais. 

09 a 13/03  

Água: de onde vem a água 

(músicas) 

16/03 a 27/03  

Planejamento c/comunidade 

escolar- dia letivo temático 

17/03 Reunião p estudos do PP 

 

Passeio ao teatro Funarte 03/04  
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Evento Data Observações 

 Palestra com a 

Nutricionista e comunidade escolar 

 

 

Tema: alimentação saudável 

 

Trabalhando o trânsito (músicas) 

30/03 a  

09/04 

 

Trabalhando a cultura indígena e 

Aniversario de Brasília (músicas) 

13 a 30/04 Planejar atividades 

Comemoração da Páscoa 09/04 Confraternização Lanche 

coletivo 

Reunião bimestral dos pais 24/04  

Conselho de classe 

1º período 

2º período 

 

15/04 

22/04 

 

Semana de Educação para a Vida 04 a 08/05 Planejamento da SSE/DF 

Dia das mães 09/05 Enviar cartão 

Plantio da horta  Ativ. Complementar na escola 

Dia Nacional da Educação 

Ambiental 

03/06 Planejar atividade  

Dançando e cantando na  

Festa (regional) ? 

04/05 a 2/06  Produção de material 

plenarinha. 

Passeio ao teatro. Temática: ? ? ? ? Providenciar transporte 

Dia letivo temático 28/05  

Dia letivo móvel 12/06 Reposição 20/6 

Encerramento da gincana, até às 

18hs 

     18/06 Planejar a entrega dos 

produtos 

Festa junina        20/06  

Entrega de relatórios p analise dos 

coordenadores 

19/06  

Reunião semestral de pais 07/07  

Recesso escolar  08 a 22/07  
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2º SEMESTRE 

EVENTO DATA OBSERVAÇÕES 

Início do 2º semestre 23/07  

Dias letivo móvel  

23/07 

24/07 

Reposição 

22/08/2020 

19/09/2020 

Músicas do folclore brasileiro 

Painel folclórico( EAPE) 

05 a 30/08 Produção de material para 

plenarinha. 

Dia letivo temático 18/08  

Programa cultural agosto Cinema 

Preparação e Exposição Plenária 

Local 

10 a 30/08 Programar atividade na escola 

Dia do Patrimônio Cultural 17/08 Programar atividade 

25- Dia Distrital da Ed. Infantil 

Piquenique temático 

22/08 Reposição do dia 22/07/2019 

 

Passeio A definir  

 A beleza nas diferenças (músicas) 02 a 19/09 Apresentações dia 21/09 

Preparação e Exposição Plenária 

Regional 

01 a 30/09 CRE 

Semana do trânsito 18 a 25/09 Planejar atividades 

Dia nacional de luta das pessoas com 

deficiência 

21/09 Programar palestra 

Dia do secretário escolar 30/09  

  Passeio cultural 05 a 09/10 Jardim botânico outubro 

Projeto brincar e meu direito 

(Musicas com brincadeiras) 

22/09 a 

14/10 

 

Reunião bimestral de pais 02/10  

Semana da criança 13 e 

 14/10 

Programar semana divertida 

Dia do professor 15/10 Confraternizar 
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EVENTO DATA OBSERVAÇÕES 

Exposição plenária Distrital A definir Distrital  

Dia do merendeiro escolar 30/10 Homenagear 

Dia letivo temático 05/11  

Dia do gestor escolar 12/11  

A cultura Afro-brasileira. 

 

03/11 a 

20/11 

Programar atividades 

 

Iniciar ensaio das músicas p formatura 

nas salas 

03/11  

Comemoração do dia da consciência 

negra. 

20/11 Palestra /  

Apresentações. 

Semana Maria da Penha  23 a 27/11  

Inicio cantata de Natal  23/11  

Dia do orientador educacional 04/12  

Entrega dos relatórios –sem falta 02/12  

Cantata de natal 10/12  

Passeio dos formandos 01 a 09/12  

Festa do 1º período 11/12  

Formatura 2º período- sábado 12/12  Reposição do dia 24/07 

Encerramento dos projetos  11/12  

Termino do ano letivo 16/12  

Distribuição de carga horária 18/12  

Movimentação de professores 21 a 23/12  

 

Obs: Algumas datas poderão ser alteradas ao longo do ano. 

 

Diante das avaliações realizadas durante o ano letivo de 2019 e também tendo como 

complemento os encontros realizados na Semana pedagógica 2020, consideramos 

algumas fragilidades iniciais encontradas nas práticas cotidianas da escola e assim 

apontamos algumas possibilidades de ações para o ano letivo. 
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Fragilidades 

 

Ações/metas para 2019 

Pintura desgastada com ferragens a 

mostra 

Planejamento na utilização dos recursos 

financeiros disponibilizados que atendam 

a progressivamente as demandas 

surgidas. 

Falta dos extintores atendendo as normas 

de segurança da SE/DF 

Encaminhar a demanda ao setor 

competente solicitando autorização de 

recurso para a demanda. 

Falha na utilização dos espaços e 

materiais pedagógicos. 

Planejamento com os profissionais com 

os da/na coordenação pedagógica e 

acompanhamento sistemático dos 

mesmos. 

 

Inexistência de espaço adequado para 

desenvolver ação dentro do projeto 

alimentação saudável 

Planejamento na utilização dos recursos 

financeiros que atendam as demandas 

surgidas. 

Falha na comunicação, principalmente de 

demandas urgentes, perdendo, por 

exemplo, alguns prazos 

Melhoria do fluxo de informações a partir 

dos grupos existentes nas redes sociais, e 

outras redes afins. 

Formação com professores: retomada de 

alguns temas importantes para a 

educação infantil. 

Elaboração de plano de ação 

Falta da equipe pedagógica e 

EEAA/SOE/SR 

Encaminhar a demanda ao setor 

competente solicitando no mínimo um 

profissional para a demanda. 

 

Obs: Cabe ressaltar que esse documento deve compor o PP e não ser apenas um 

anexo. Todos os projetos previstos nesse quadro deverão estar de acordo com as 
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propostas de ações previstas. Cada projeto deverá ser devidamente fundamentado e 

ter objetivos bem claros e deve contemplar os Projetos Institucionais SEEDF, bem 

como os projetos específicos pensados pela instituição Educacional. (Orientações 

Pedagógicas do PPP, 2014/2016.SEEDF). 

 

 

 

19. AVALIAÇÃO DO PP 

 

 O Projeto pedagógico não é um documento acabado e livre de ações 

desnecessário. Pelo contrário, está sempre em construção e deverá ser reavaliado pelo 

menos uma vez por bimestre, e alterado sempre que necessário pelo corpo docente, 

coordenação pedagógica e equipe de direção. Isso se dará durante coordenações 

coletivas, previamente agendadas, ou caso ocorra uma demanda urgente.  

A cada data prevista serão realizadas reuniões a fim de que todos expressem 

suas opiniões em relação ao que foi desenvolvimento e dêem sugestões do que pode 

ser acrescentado ao documento para este ano. Como indicadores de acompanhamento 

e avaliação elencamos: pesquisa de opinião da comunidade escolar; acompanhamento 

de avaliação do CEI 04. Feedback de conselho escolar; acompanhamento a 

implantação do PP. Desenhos das crianças sobre o ambiente escolar. O registro das 

alterações será feito no próprio documento, gerando assim, uma nova versão do 

documento original. 

A avaliação consiste num trabalho progressivo e cooperativo entre a direção, 

coordenação pedagógica e o corpo docente, integrados na diagnose dos problemas 

que interferem no processo ensino-aprendizagem, para dar-lhe solução adequada. 

*Esta avaliação contínua e progressiva será feita através de observações, 

Reuniões e  análise dos diagnósticos feitos; 

*Análise do plano elaborado, para verificar se os objetivos foram alcançados; 

*Observações diretas e indiretas de todas as atividades desenvolvidas; 

visitas, Conversas, 

 



 
61 

 

 

 

 

 

 

19.1 CONCLUSÃO DA AVALIACÃO DO PP: 

O alcance dos objetivos deste plano, a melhoria do processo ensino-

aprendizagem e o processo dos alunos não dependem somente da atuação do 

coordenador Pedagógico, mas também, da colaboração da Direção da Escola, do 

Orientador Pedagógico do comprometimento e aceitação dos professores, do 

desempenho dos demais funcionários do estabelecimento, do interesse dos educando 

e ainda, do compromisso dos responsáveis pelos alunos desta instituição. 

Portanto o coordenador precisa estar sempre atento ao cenário que se 

apresenta a sua volta valorizando e tendo um bom relacionamento com os 

profissionais, pois a questão relacionamento entre coordenador e professor é 

essencial para obter-se um bom resultado. Cabe também ao coordenador refletir sobre 

sua prática constantemente para superar os obstáculos e tentar criar estratégias bem 

formuladas para desenvolver com qualidade o processo de ensino-aprendizagem. 
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Anexos: 

ANEXO I - PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: TATIANE e KÁTIA 

 

Objetivos 

 

Ações 

 

Parcerias Envolvidas 

 

Público 

 

Cronograma 

 

Avaliação das Ações 

 

Estudar e 

implementar  o 

Currículo da 

Educação Infantil 

 

 

 

• Realizar estudo do Currículo, 

bem como seus referenciais 

teóricos; 

• Elencar temas e habilidades a 

serem trabalhadas conforme a 

necessidade das turmas e da 

comunidade escolar  

 

• Corpo docente; 

• Coordenação 

pedagógica; 

• Equipe gestora; 

• Professores 

readaptados 

 

• Estudantes 

da 

instituição;  

• Comunidad

e escolar 

 

Horário das 

coordenações 

pedagógicas, 

durante o ano 

letivo. 

 

Reflexões das ações 

executadas, bem como 

dos projetos e atividades 

pedagógicas. 

 

Promover a 

execução do PP da 

escola 

 

 

 

 

• Discutir as metodologias dos 

projetos do PP; 

• Avaliar as propostas e projetos 

executadas do PP 

 

 

 

 

 

• Equipe gestora; 

• Corpo docente; 

• Responsáveis 

pelos alunos 

 

• Comunidad

e escolar; 

• Estudantes 

da 

instituição 

 

Ao longo do na 

o. 

 

• Discussões com o 

corpo docente nas 

coordenações a 

respeito dos 

resultados; 

• Atividades e 

trabalhos.  



 
65 

 

 

Objetivos 

 

Ações 

 

Parcerias Envolvidas 

 

Público 

 

Cronograma 

 

Avaliação das Ações 

 

 

Auxiliar na 

organização e 

andamento do 

trabalho 

pedagógico da 

escola 

 

• Busca de material e sugestões 

para os professores; 

• Viabilizar e coordenar ensaios, 

atividades extraclasse, 

exposições, festivais etc 

 

• Comunidade 

escolar 

 

• Estudantes 

da 

instituição. 

 

   Ao longo do 

ano letivo. 

 

• Reuniões 

bimestrais com 

avaliação do grupo 

de professores e 

equipe gestora; 

 

 

Organizar e 

sistematizar 

projetos e 

subprojetos em 

prol do 

desenvolvimento 

pedagógico e 

superação das 

dificuldades no 

trabalho em sala de 

aula. 

 

• Auxiliar na mediação da 

execução dos projetos; 

• Buscar sugestões e viabilizar a 

execução das ações dos 

projetos 

 

 

• Corpo docente; 

• Equipe gestora 

 

  Estudantes da 

instituição. 

 

   Ao longo do 

ano letivo 

 

 Após cada projeto, 

momentos de exposição 

oral dos pontos positivos e 

pontos frágeis durante a 

execução do projeto. 
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Objetivos 

 

Ações 

 

Parcerias Envolvidas 

 

Público 

 

Cronograma 

 

Avaliação das Ações 

 

Orientar o corpo 

docente acerca da 

Avaliação dos 

estudantes nos 

diferentes 

indicadores de 

avaliação da 

instituição.  

 

 

• Entrega de material impresso 

com orientações sobre a 

redação dos relatórios 

descritivos individuais do aluno 

(RDIA) e acompanhamento 

docente para sanar dúvidas. 

• Estudo de documentos, textos e 

artigos a respeito do tema 

Avaliação. 

 

Corpo docente 

 

• Corpo 

docente; 

• Estudantes 

de 4 e 5 

anos. 

 

 

   Nas 

coordenações   

pedagógicas. 

 

Leitura e devolutiva dos 

relatórios (RDIA); 

 

Sistematizar e 

coordenar a 

execução do 

planejamento 

pedagógico 

bimestral 

elaborado 

coletivamente com 

o os docentes. 

 

• Coletar as necessidades e sugestões dos 

professores a respeito dos temas a serem 

trabalhados 

.  Registrar os objetivos e ações do projeto e 

montar seu cronograma de execução. 

. Viabilizar as ações do projeto, bem como 

no aspecto da comunicação à comunidade 

escolar e à aquisição de recursos 

materiais e pessoais. 

Comunidade escolar • Estudante

s de 4 e 5 

anos; 

 

Ao longo do ano 

letivo. 

• Apreciação das 

atividades 

desenvolvidas; 

 

• Avaliação oral do 

trabalho da 

coordenação 

pelos docentes e 

equipe gestora 
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ANEXO II - PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO. 

DIMENSÃO 

DA 

GESTÃO 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 

AVALIAÇÃO 

DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS 
 

CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão de  

Resultados 

 Educacio- 

nais. 

-Operacionalizar 

o currículo da 

Educação Infantil; 

Fortalecer o 

trabalho 

coletivo; 

- Ampliar a  

participação das  

famílias. 

-Proporcionar aos 

educadores formação 

continuada sobre as 

diversas linguagens 

citadas no currículo; 

- Definir competências e 

habilidades que favoreça 

o respeito à diversidade; 

- Utilizar o espaço da 

coordenação pedagógica 

para formação continuada 

dos envolvidos no 

processo de 

aprendizagem; 

- Promover a participação 

dos segmentos escolares 

na elaboração e execução 

do PP; 

 Realizar reuniões 

bimestrais com os 

segmentos da 

- Promover para a 

família palestras para a 

conscientização da 

importância da 

sequência pedagógica 

da vida escolar desde a 

educação infantil; 

- Realizar momentos 

onde a família perceba o 

prejuízo ao aluno 

decorrente das faltas 

escolares; 

- Assessorar o trabalho do 

professor; 

- Acompanhar o processo 

de ensino aprendizagem; 

- Acompanhar o 

desenvolvimento da 

criança; 

- Acompanhar a 

 implementação  

- Análise da 

participação interação 

das crianças e 

comunidade escolar 

- Por meio da 

participação dos pais 

nas diversas ações 

promovidas 

-  Nas coordenações 

coletivas 

 

- Será realizada durante a 

coordenação coletiva, 

nas reuniões bimestrais e nas 

reuniões com toda a 

equipe da escola, 

utilizando as  

observações 

e registros realizados 

ao longo da execução 

do plano. 

 

-Família e 

Escola, 

 

- Equipe  

Gestora,  

Supervisora, 

 Coordenadoras, 

 Professoras, - 

 Equipe  

de Apoio 

 Educacional, 

e auxiliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano letivo 

2018 
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comunidade escolar; 

- Oportunizar formação 

continuada ao auxiliares 

de desenvolvimento 

educacional e 

profissionais readaptados 

ou em processo de 

readaptação; 

- Aumentar o percentual 

da participação das 

famílias nas atividades 

escolares; 

- Favorecer a 

comunicação entre família 

e escola por meios de 

instrumentos como 

Agenda e Mídias sociais; 

- Garantir mecanismos de 

participação efetiva 

democrática da 

comunidade, reunindo os 

membros do conselho 

escolar e associação de 

pais e mestres (APM). 

do projeto 

Político pedagógico. 
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Gestão 

de resultados  

Educacionais 

 

- Avaliar as 

carências de 

atividades e 

conhecimentos 

dos alunos 

baseado no 

Currículo. 

- Promover diversas ações 

que possibilite à equipe 

pedagógica observações 

e avaliações das ações a 

serem trabalhadas com as 

crianças. 

- Realizar discussões em 

grupo considerando os 

diversos meios de 

avaliação da educação 

infantil. 

- Estudar o currículo em Movimento 

no intuito de melhores estratégias 

pedagógicas. 

- Por meio da interação 

e participação das  

crianças na rotina 

escolar. 

- Gestores,  

Equipe  

Pedagógica,  

Docentes,  

Conselho 

 Tutelar e outros. 

- Durante 

o ano 

 Letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

- Acompanhar o 

cumprimento dos 

direitos básicos 

das crianças; 

-Incentivar a  

participação de  

toda 

comunidade 

escolar. 

 

- Realizar a  

avaliação 

diagnóstica dos 

alunos e do contexto 

escolar; 

 

 

 

 

- Realizar por semestre o 

conselho de classe; 

- Propor intervenções 

específicas de acordo 

com a necessidade das 

turmas ou aluno; 

- Acionar a família sempre 

que necessário, 

estabelecendo uma relação 

de parceria; 

- Notificar o Conselho Tutelar 

quando necessário. 

- Será realizada 

durante a 

coordenação 

coletiva, nas 

reuniões bimestrais e 

nas reuniões 

semestrais, 

utilizando as 

observações e 

registros realizados 

ao longo da 

execução do 

plano. 

- Toda a  

comunidade 

escolar, 

 Conselho 

 Tutelar. 

 

 

 

 

 

 

 

- Bimes- 

tralmente 

Ou quando  

necessário. 
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GESTÃO  

FINANCEIRA 

- Gerenciar os 

recursos 

materiais 

financeiro e 

humanos com 

transparência 

observando os 

ditames da lei 

garantindo o 

avanço 

do processo  

pedagógico. 

- Otimizar os gastos 

Dos recursos 

materiais 

e financeiros. 

- Elaborar Plano de 

aplicação dos recursos; 

- Realizar pesquisas de 

preços; 

- Orientar servidores 

quanto ao uso correto de 

materiais; 

- Prestar contas dos gastos 

periodicamente; 

- Por meio da 

divulgação 

de balanços financeiros  

e prestação de contas 

do PDAF, PDDE e  

APM 

- Equipe  

Gestora,  

corpo docente e  

servidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

- DURANTE 

ANO 

 DE 2019. 

GESTÃO  

FINANCEIRA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Garantir o 

funcionamento da 

escola; 

-Adquirir recursos 

materiais/serviços 

-Estabelecer 

parcerias 

com a 

comunidade; 

 

- Realizar 

melhorias no 

ambiente 

- Gestão eficiente dos 

recursos financeiros 

(APM, PDAF e PDDE) de 

modo a atender as 

demandas da escola e 

garantir o funcionamento 

adequado às 

necessidades da 

comunidade escola. 

 

 

 

 

- Elaboração de lista de 

prioridades com a 

comunidade escolar; 

- Organização dos 

documentos 

solicitados para 

recebimento de 

verbas; 

 - Compra de matérias; 

 -Contratação de 

prestadores de serviço 

para pequenos reparos 

e reformas. 

- Será realizada durante 

as reuniões com toda a 

comunidade da escola, 

utilizando as  

observações, 

registros e solicitações 

realizados ao longo  

da execução do plano. 

 

 

 

 

 

 

- Direção, APM e  

Conselho 

 Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Direção, APM  

- Durante 

todo 

ano letivo 
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. 

escolar; 

- Promover 

melhorias no  

espaço escolar; 

 

-Comprar  matérias 

 de papelaria e 

 brinquedos 

 pedagógicos para  

uso nos projetos  

da escola. 

-Promover 
excursões e /ou 
passeios culturais 
utilizando 
recursos do 
PDAF ou PDDE 
para passeios 
culturais, de lazer 
e desportivos 
sempre que se 
fizer  
necessário como  

circo, teatro, 

museus, cinema,  

parques, zoológico, 

Jardim Botânico,  

Planetário, 

etc. 

 

 

- Realizar bazares, junta- 

mente com as  famílias 

  para aquisição de 

 recursos a fim de   

realização de festejos em  

prol dos alunos, (semana da 

criança). 

Investir 100% dos recursos 

conquistados em melhorias 

( aluguel de brinquedos 

 Infláveis, passeios a clubes, 

espetáculos infantis que 

 venham a escola, passeios 

culturais  

como circo, teatro, 

museus, cinema,  

parques, zoológico, 

Jardim Botânico como  

Atividades da semana das  

crianças. 

 

- APM: - organizar a 

contribuições dos 

associados, gerindo 

recursos financeiros 

oriundos da contribuição 

de associados; 

- Promoções de eventos, 

campanhas, doações e 

bazar; 

- Gerir recursos 

financeiros oriundos dos 

programas do governo 

federal e do governo do 

Distrito Federal. 

- Reunião para prestação 

de contas; 

 

- Gerir as contribuições 

específicas para passeios e 

etc. 

 

 

- Será realizada durante a 

coordenação coletiva, 

nas reuniões bimestrais e nas 

reuniões com toda a 

equipe da escola, 

utilizando as  

observações 

e registros realizados 

ao longo da execução 

do plano. 

e 

 Conselho Escolar 

 

 

 

 

 

 

Equipe  

Gestora,  

corpo docente e  

servidores . 

 

 

 

 

- Durante 

todo 

ano letivo. 
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 -Propiciar um 

ambiente de 

trabalho 

acolhedor, 

compromissado 

e agradável; 

-Valorizar e 

motivar os 

membros da 

Comunidade 

Escolar; 

- Favorecer 

momentos e 

atividades que 

contribuam para o 

respeito ao 

próximo, à 

diversidade e à 

inclusão. 

- Realizar festa 
junina na escola 
em parceria 
com a 
comunidade 
escolar. 
 
 
 

-Formação de vínculos 

interpessoais saudáveis 

que contribuam para um 

clima organizacional 

positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Promover ações de 

dança ou outras 

expressões artísticas por 

meio das apresentações 

das crianças. 

Oportunizar, na festa 

junina que as crianças 

manifestem sua cultura 

familiar e por regiões 

ampliando o 

desenvolvimento motor e  

- Reuniões individuais 

(escuta sensível e 

resolução de conflitos); 

- Roda de conversa com 

pais e servidores;  

- Comemoração dos 

aniversariantes; 

- Grupos de estudos; 

- Dinâmicas de reflexão e 

sensibilização. 

- Oficinas de troca de 

experiências; 

- Palestras para as 

famílias sobre 

desenvolvimento infantil, 

afetividade, limites, 

diversidade; 

- Oportunizar a 

apresentação dos 

talentos existentes na 

escola e/ou comunidade 

escolar 

- Evidenciar o trabalho 

de professores e 

servidores durante as 

-Realizada durante a 

coordenação coletiva, 

nas reuniões bimestrais e 

nas reuniões com toda a 

comunidade da escola, 

utilizando as  

observações, 

registros e solicitações 

realizados ao longo  

da execução do plano. 

- Equipe  

gestora 

Supervisora, 

 Coordenadoras, 

professoras 

e Equipe de  

Apoio  

Educacional. 

- Durante 

todo 

ano letivo. 
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artístico. reuniões de 

coordenação coletiva;  

- Orientar pessoas que 

demonstre necessitar 

algum auxílio; 

- Emitir cartas, notas, 

comunicados de 

agradecimentos; 

- Promover momentos de 

confraternização interna e 

com a Comunidade 

Escolar. 

Gestão 

 Financeira 

- Gerenciar os 

recursos 

materiais, 

financeiro e 

humanos com 

transparência 

observando os 

ditames da lei 

garantindo o 

avanço 

do processo 

pedagógico. 

- Otimizar os gastos dos 

recursos materiais e 

financeiros. 

- Elaborar Plano de 

aplicação dos recursos;  

- Realizar pesquisas de 

preços; 

- Orientar servidores 

quanto ao uso correto de 

material; 

 - Prestar contas dos 

gastos periodicamente; 

- Por meio da 

divulgação de 

balanços financeiros 

e prestação de 

contas do PDAF, 

PDDE e APM 

- Equipe Gestora, 

corpo docente e 

servidores 

- Durante todo o 

ano de 2017 

Gestão  - Arrecadar  - Manter em dia as    
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Financeira recursos 

financeiros para 

complementação 

das verbas 

públicas; 

obrigações com o 

governo (através da 

contabilidade). 

- PDAF - Realizar 

reunião e lavrar Ata 

de Prioridades; 

(Após publicação 

da portaria) 

- Solicitação dos 

recursos; 

(Conforme 

portaria); 

- Realizar a aquisição 

de produtos ou a 

contratação de 

serviços de acordo 

com a ata de 

prioridades; (após 

liberação do dinheiro); 

- Solicitar tombamento 

dos bens permanentes 

adquiridos, 

(Imediatamente após a 

compra); 

- Conferir e/ou 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
75 

 

providenciar a 

documentação correta de 

cada compra realizada 

(orçamentos; notas 

fiscais; certidões 

negativas): (No momento 

da compra); 

- Preparar a 

documentação e entregar 

para a Contabilidade em 

tempo hábil para 

prestação de 

contas/Reseq. 

(Quadrimestralmente) 

Aquisição de gêneros 

alimentícios não 

fornecidos pela SEEDF 

para estudantes 

portadores de estado ou 

condição de saúde 

específica. (Circular Nº 

10/2017); 

- PDDE - Estabelecer o 

percentual em que será 

divido o recurso entre 
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Capital e Custeio e 

Informar ao FNDE 

através do Site, 

anualmente 

quando solicitado; 

- Atualizar e/ou 

confirmar no Site do 

FNDE os dados da 

UExe seu representante 

legal todo ano quando 

solicitado; 

- Imprimir o REX através do 

site do FNDE quando 

disponível; 

- Realizar reunião e lavrar a 

Ata de Prioridades; 

- Realizar a aquisição de 

produtos ou a contratação 

de serviços de acordo 

com a ata de prioridades 

(Após - Avaliação coletiva 

Equipe Gestora Ano letivo 

de 2018; liberação do 

dinheiro); 

 - Solicitar tombamento 
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dos bens permanentes 

adquiridos 

(Imediatamente após 

compra); 

- Conferir e/ou 

providenciar a 

documentação correta de 

cada compra realizada 

(orçamentos; notas 

fiscais; certidões 

negativas), (No momento 

da compra) 

- Preparar a documentação 

e entregar para a 

Contabilidade em tempo 

hábil para prestação de 

contas. (Anualmente – 

janeiro – exercício anterior; 

- Fazer correções e sanar; 

- Realizar campanhas junto 

à comunidade escolar a fim 

de envolvê-la na co-

responsabilidade nas 

melhorias da escola.  

Gestão - Garantir - Garantir a todos os - Divulgação de - Avaliação coletiva. - Equipe  - Todo o 
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Administra- 

tiva 

atendimento de 

qualidade ao 

público em geral, 

que sejam 

atendidos com 

eficácia e 

eficiência. 

membros da Comunidade 

Escolar e pública. 

informações através de 

circulares, bilhetes, 

cartazes, notificações. 

- Cumprimento do 

Calendário Escolar das 

Escolas Públicas do 

Distrito Federal. 

 - Cumprimento da 

legislação pertinente. 

- Observância às normas 

da SEEDF; 

- Observância ao 

cumprimento dos 

prazos estabelecidos 

pela SEEDF; 

- Participação em reuniões 

com a UNIPLAT e órgãos 

superiores. 

Gestora e 

 Chefe de  

Secretaria. 

ano 

letivo. 

 - Manter a 

Escrituração 

Escolar. 

- Acompanhar as 

atividades da Secretaria 

Escolar. 

- Planejar, coordenar, 

controlar e supervisionar as 

atividades da secretaria 

escolar, arquivo, 

expediente, processos, 

atendimentos à criança, 

professores e pais. 

- Avaliação coletiva. - Equipe  

Gestora e  

Chefe de  

Secretaria. 

Todo o  

ano 

Letivo. 
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 -

Manutenção 

e 

conservação 

do prédio. 

- Providenciar 

manutenção e 

conservação do prédio 

escolar. 

Levantamento de 

necessidades de 

manutenção hidráulica e 

elétrica; 

- Pintura geral e parcial 

do prédio e muro; 

- Realização de pequenos 

reparos; 

- Solicitação de serviços à 

SEEDF via Memorando; 

- Envolvimento da 

comunidade através do 

trabalho voluntário para a 

realização da manutenção 

e conservação do prédio 

escolar. 

- Avaliação coletiva. - Equipe 

Gestora, Equipe 

de Conservação 

e limpeza, 

Membros da 

Comunidade 

Escolar. 

- Todo o ano 

letivo. 

 - Manutenção e 

conservação dos 

equipamentos. 

- Providenciar manutenção 

e conservação dos 

equipamentos da escola. 

- Solicitar a SEEDF 

técnicos para manutenção 

dos equipamentos. 

- Designar 

responsáveis 

para a operação 

dos 

equipamentos 

restringindo a 

- Avaliação coletiva; 

- Pareceres 

técnicos 

- Equipe gestora - Todo o ano letivo 
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manipulação. 

 - Manutenção e 

preservação do 

Patrimônio 

Escolar 

- Providenciar 

manutenção e 

preservação do 

Patrimônio Escolar. 

- Designar responsáveis 

para o controle dos bens 

patrimoniais. 

- Realização de 

campanhas de 

preservação entre os 

estudantes e 

funcionários da 

escola. - Solicitar aos 

responsáveis por 

danos ao patrimônio 

o devido reparo ou 

ressarcimento. 

- Buscar parcerias e 

doações junto à 

comunidade escolar, 

- Solicitar SEDF a 

substituição dos mobiliários 

escolares. 

- Avaliação 

coletiva. 

- Inventário 

- Equipe gestora 

e  

Administrativa 

- Todo o ano letivo 

 - Utilização 

otimizada dos 

materiais 

pedagógicos 

- Otimizar a utilização de 

todos os materiais 

pedagógicos da escola. 

- Organização do material 

existente na escola. 

- Levantamento de 

necessidade de material.  

- Aquisição do material 

- Avaliação 

coletiva. 

- Equipe gestora 

 

- Equipe 

pedagógica 

- Todo o ano letivo 
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necessário. 

 - Designação de 

responsável pela 

distribuição e controle do 

material. 

 - Utilização 

otimizada dos 

espaços 

pedagógicos 

- Otimizar a utilização 

dos espaços 

pedagógicos. 

- Adequar a casinha da 

boneca com brinquedos 

para compor ambientes 

sociais específicos, 

- Adequar mobiliário 

escolar de acordo com as 

necessidades físicas e 

humanas, respeitando as 

diversas dimensões da 

escola; 

- Utilizar a área externa 

da escola para o 

desenvolvimento das 

atividades: gramados, 

terraço, parquinhos. 

- Participação e 

retorno dos 

comparticipes. 

- Equipe Gestora, 

Comunidade 

Escolar, CRE e 

SEE-DF. 

- Todo o ano letivo 

 - Garantir o 

funcionamento da 

escola, 

- Suprir as 

necessidades de 

- Organização controle e 

execução das atividades 

administrativas da escola. 

- Acompanhar a 

pontualidade e 

- Controle de folha de 

ponto e atestados; 

- Elaboração das escalas 

de trabalhos (terceirizados 

e vigias); 

- Realizada durante a 

coordenação 

coletiva, nas 

reuniões bimestrais e 

com a comunidade 

- Apoio 

Administrativo 

Durante todo ano 

letivo 
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recursos 

humanos. 

assiduidade; - Registro em livro de 

ocorrência; 

- Supervisão da execução 

das tarefas dos servidores; 

- Atualização do cadastro 

funcional; 

- Supervisão e 

cumprimento dos direitos 

e deveres dos 

funcionários da escola. 

da escola, utilizando 

as observações, 

registros e 

solicitações 

realizados ao longo 

da execução do 

plano. 

 - Melhorar as 

condições da 

estrutura física 

para o bem estar 

da comunidade 

escolar; 

- Melhorar as 

condições de 

infraestrutura 

para otimizar os 

esforço no 

desempenho das 

funções de cada 

servidor 

- Solicitar a SEEDF as 

condições básicas de infra 

estrutura, limpeza, 

segurança, merenda; 

- Investir recursos próprios e 

suplementares na reforma 

de mobiliário e rede de 

comunicação; 

- Investir recursos na melhoria 

do parque e coberturas; 

- Atuar junto à CRE-SS 

para solucionar a questão 

dos servidores efetivos e 

terceirizados; 

- Buscar, junto à CRE- São 

- Elaboração de 

requerimentos e/ou ofício 

para promover essas 

condições básicas; 

-Solicitar parcerias junto à 

administração de São 

Sebastião e/ou 

comunidade escolar: 

 

- Parceria constante junto à 

SEEDF para o bom 

andamento dos serviços, 

bem como quantitativo 

efetivo dos profissionais 

envolvidos na instituição. 

- Ofícios e reuniões 

com a comunidade 

escolar e 

administração do 

São Sebastião. 

- comunidade 

escolar 

 

- Equipe gestora 

 

- Professores 

-Todo o ano 

letivo 
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Sebastião, mais  recursos 

humanos para cobrir a 

deficiência de servidores. 
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ANEXO III - PROJETO DESENVOLVIDO PELA PROFESSORA READAPTADA: PATRÍCIA. 

CORPO E MOVIMENTO: “BRINCANDO E CONSTRUINDO A GENTE APRENDE” 

 

JUSTIFICATIVA 

 

OBJETIVOS 

 

ESTRATÉGIAS/ 

AÇÕES 

 

 

PÚBLICO 

 

CRONOGRAMA/ 

AVALIAÇÃO 

 

 

Brincar é uma das 

atividades mais 

importantes no 

desenvolvimento 

da identidade e 

autonomia da 

criança. É por meio 

do brincar que a 

criança alimenta 

seu sistema 

emocional, 

psíquico, cognitivo, 

motor e 

expressivo. Nesse 

sentido , esse 

projeto fundamenta 

–se no currículo 

Geral: 

• Inserir a prática do movimento e a construção de brinquedos e o 

brincar  na rotina das crianças, a fim de desenvolver suas 

potencialidades. 

Específicos: 

• Realizar atividades que desenvolvam e estimulem a coordenação 

motora, as habilidades motoras e habilidades visuais; 

• Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo; 

• Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo; 

• Ampliar e desenvolver a linguagem corporal através de teatros, 

brincadeiras, de rodas cantadas, imitações entre outros; 

• Desenvolver a relação espaço, tempo e lateralidade; 

• Respeitar e identificar limites espaciais e territoriais; 

• Conhecer e identificar as partes do corpo humano; 

• Promover a integração família e escola; 

• Desenvolver a percepção sensorial, experimentando; 

• Participar de atividades de movimento corporal (andar, deitar, 

correr etc); 

• Desenvolver o senso de resiliência; 

 

 

• Sensibilização 

com os 

professores 

para a 

formação de 

torcida, durante 

a abertura do 

projeto. 

• Apresentação 

do projeto na 

acolhida, onde 

os professores 

e os 

estudantes 

participam de 

brincadeiras e 

dançam a 

 

Estudantes de 

todas as turmas 

de 1º e 2º 

Períodos 

(matutino e 

vespertino) e 

seus 

respectivos 

professores 

regentes. 

 

Durante todo o 

ano letivo de 

2019. 

Avaliação 

realizada pelos 

estudantes e 

professora, 

sobre a 

atividade 

desenvolvida, 

em forma de 

aplausos, 

levantarem a 

mão, dar 

opinião 

oralmente 
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em movimento do 

Distrito Federal, da 

Educação infantil, 

relacionando os 

eixos transversais, 

os campos de 

experiências e os 

objetivos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento à 

prática de 

atividades de 

psicomotricidade. 

• Reconhecer, participar  e valorizar as manifestações culturais 

através de brincadeiras; 

• Ampliar as relações interpessoais , desenvolvendo afeto, atenção, 

limites, e atitudes de cooperação e participação. 

• Participar de atividades diversas com cordas, bambolês, garrafas 

plásticas, bolas e materiais diversos. 

• Realizar ações relacionadas ao consumo sustentável ( economia 

da água) e a produção de materiais alternativos na execução de 

atividades diversas, desenvolvendo  práticas de cuidado com o 

meio ambiente. 

musica 

“batalha do 

movimento.” 

 

• Realização de 

brincadeiras 

semanalmente 

baseadas nos 

conteúdos e 

projetos 

desenvolvidos 

na escola, de 

acordo com o 

Currículo em 

Movimento do 

Distrito 

Federal, para 

Educação 

Infantil. 

 

 

 


